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Zdůvodnění relevance tématu vzhledem k oboru Studia občanského sektoru  
Je téma relevantní vzhledem k oboru? Je dobře zdůvodněno? 

1 

Téma je velmi vhodně vybráno pro studia občanského sektoru. Je i dobře zdůvodněno s odkazem na 

otázku podstaty neziskového sektoru, která je aktuálně nastolována v souvislosti s komercionalizací 

a profesionalizací sektoru. Naopak mnohem lépe by mohla být zdůvodněna volba účastníků Roku 

jinak (tedy využít víc explicitně fakt, že jde právě o program, který k přenášení „byznysových“ praktik 

a hodnot přispívá). 

Kvalita teoretického/konceptuálního rámce práce 
Nakolik je obsah rámce relevantní vzhledem k tématu práce? Do jaké míry byla studovaná 
literatura představena přehledně a kriticky? Byla použita zahraniční literatura? 

1 

Teoretický rámec je velmi kvalitně vypracován. Velmi oceňuji, že studentka využila zdroje i ze dvou 

„oborových“ mezinárodních časopisů, NVSQ a Voluntas. Teorie a definice OS jsou prezentovány 

v obecnosti a čerpá se především ze zahraniční literatury, přičemž zůstává trochu stranou, jak 

vypadá definice OS v českém prostředí (jak mezi akademiky, tak mezi odborníky z praxe). Nejde o to, 

že by to mělo být v práci obsaženo (již bychom se dostali nad rámec této diplomové práce), ale 

stačilo by reflektovat limity svého přístupu. Zapracovat by také šlo na důkladnějším představení 

literatury vztahující se ke komercionalizaci a profesionalizaci.  

Formulace cílů, výzkumných otázek či hypotéz  
Jsou dostatečně konkrétní a jasné? Odpovídají tématu práce a jejímu 
teoretickému/konceptuálnímu rámci? 

2 

Cíle jsou formulovány jasně a mají logiku. Význam zaměření práce na účastníky Roku jinak (jako 

představitele procesu komercionalizace) však zůstává jen implicitní. S tím souvisí nevhodně zvolený 

název, kde by neměla být zdůrazněna metodologie („metodou zakotvené teorie“), ale právě pohled 

určitého typu aktérů („očima účastníků Roku jinak“). 

Metody získávání a analýzy dat a jejich použití 
Je vhodně zvolen, zdůvodněn a v průběhu výzkumu realizován design výzkumu/výzkumný 
rámec? Jsou využité techniky sběru dat, vzorek a metody analýzy dat dobře popsány, 
zdůvodněny a realizovány v rámci výzkumu vzhledem k výzkumným otázkám? Jsou 
diskutovány limity výzkumu a jeho etické aspekty? 

1-2 

Empirická část je postavena na metodě zakotvené teorie, kterou studentka výborně popisuje a také 

ve své přizpůsobené verzi dobře aplikuje. Jako vynikající hodnotím nápaditý postup při sběru dat 

(první a druhé kolo rozhovorů s využitím kategorií na kartičkách). Velmi se mi také líbilo 

rozpracování kategorie „etos“ i snaha o uvádění kategorií do souvislostí. Mám zde však také několik 

výhrad. (1) Zaprvé, výzkum se týká účastníků Roku jinak, proto by měl být tento projekt více 
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představen - představuje totiž důležitý kontext výzkumu. (2) Studentka v samotné analýze spojuje 

odborníky z firem a lidi z NNO. I když to zdůvodňuje, nepřesvědčilo mně to, že bylo správné od sebe 

oba typy aktérů analyticky ani trochu nerozlišit. (3) V zájmu anonymity studentka nepředstavuje 

zúčastněné NNO, čímž se ztrácí klíčový kontext. Z literatury totiž víme, že profesionalizace i 

komercionalizace probíhá odlišně v servisních a advokačních OOS (viz např. klasické odlišení servisní 

vs expresivní – servisní jsou vždy odlišeny a je pro to mnoho dobrých důvodů), proto potřebujeme 

vědět, k jakým typům OOS patřily tři vybrané organizace. Raději bych obětovala údaj o konkrétním 

roce (2012) než aspoň obecný údaj o charakteru organizace a její činnosti. (4) S tím potom úzce 

souvisí, že výslednou odlišnost servisních od advokačních OOS, lze samu o sobě stěží vnímat jako 

objev. Měla být účelově zakomponována do výběru vzorku. (5) Není šťastný způsob prezentace 

výsledků analýzy v 1. osobě mn.č., čímž se autorka ztotožňuje se svými respondenty. Naopak, bylo 

by třeba si od jejich vnímání držet odstup a ten zdůrazňovat formulacemi typu „podle respondentů“, 

„z hlediska účastníků“ apod., které v textu postrádám. Zdá se pak mnohdy, že závěry platí podle 

studentky pro celý sektor. Od toho se sice explicitně distancuje v úvodu k empirické části, kde jasně 

píše, že následující strany se týkají pouze pohledu zkoumaných organizací, ale tento deklarovaný 

přístup se záhy v textu vytratí. (6) Není obnoven ani v závěrech, kde studentka interpretuje svá 

zjištění jako potvrzení obecných teorií, což je chyba (s. 106 dole). (7) Protože nevíme, z jakého typu 

OOS respondenti pocházeli, nevíme, zda svoje názory na odlišnost servisních a advokačních OOS 

formulují jako svoji zkušenost, nebo se tím vymezují vůči svým významným „druhým“. To je ale 

zásadní pro interpretaci jejich výroků. (8) Z metodologického hlediska mohly být identifikované 

kategorie lépe rozpracovány, přesněny a zjemněny tím, že by se studentka zamyslela nad tím, zda 

jsou některá v opozici nebo zda opozice ve výpovědích chybí (např. efektivita VS neefektivita; na 

druhou stranu co je opakem diskuse? Opakem humanismu?). U kategorií mohly být také 

systematičtěji identifikovány jejich vlastnosti (hodnoty): např. pravidla – jaká?, finance – jaké? Atd. 

Jedná se však spíše o vylepšení, ne důvod pro snížení známky. 

Kvalita závěrů práce 
Byly naplněny praktické nebo teoretické cíle a zodpovězeny výzkumné otázky práce? Jak 
byla formulována praktická doporučení, pokud byla cílem práce? 

2 

Viz bod 6 výše.       

Práce se zdroji 
Je v práci dodržen jednotný standard odkazů na literaturu a prameny? Byly v práci použity 
zdroje uvedené na seznamu použité literatury a pramenů? 

1 

Práce odkazuje řádným způsobem na zdroje. 

Struktura práce, formulační a gramatická úroveň, grafická úprava 
Je práce vhodně strukturovaná? Odpovídá formulační i gramatická úroveň magisterské 
práci? 

1 

Struktura práce je velmi dobrá. Jak teoretická, tak empirická část je prezentována přehledně. 

Formulační úroveň je velmi dobrá, studentka zvládá psát pěkně, srozumitelně a jasně i o 

teoretických tématech. Místy jsou drobné chyby, ale není to časté. 

 
Celková známka před obhajobou: 1 
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Otázky k obhajobě: 

1. Tabulka 2 přiřazuje inovační schopnost a ochotu riskovat trhu; naopak tabulka 4 přisuzuje 

inovační funkci nezisku. Jak se k této nesrovnalosti (která pramení z odborné literatury) 

stavíte? 

2. Proč jste při sběru dat a při interpretaci nevyužila předem teoretické rozlišení na členské OOS 

a servisní (tabulka 3), které se přímo týká vašeho tématu (viz např. otázky komercionalizace 

na spodním řádku)?  

3. Mohla byste dodatečně osvětlit, kolik ze zkoumaných organizací vlastně bylo servisních? 

(Pokud to neohrozí anonymitu). 

 

Komentář: 

Tereza Křivánková je z těch, které se nezalekly velké výzvy a pustily se do obtížného tématu i 

netriviálního metodologického postupu. Práce se mi velmi líbí, protože se zaměřila na skutečně 

aktuální téma, které zpracovala na takové úrovni, že přináší nové poznatky a zároveň vybízí 

k fundované diskuzi. Stinnou stránkou potom je, že zvládnutí takové výzvy vyžaduje o to víc práce a 

času; proto jsou v práci také některé věci nedotažené nebo chybné. I přesto se kloním k hodnocení 

výborně. 

 

V Praze dne 10. 9. 2014 

 

………………………………………………. 

Podpis oponentky 


