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Téma předložené práce je velmi aktuální, vztahuje se k proměnám rolí neziskového sektoru 

v kontextu současných sociálních a ekonomických změn. Na druhou stranu předtavují nestátní 

neziskové organizace svojí demokratickou participací významný faktor, utvářející proces 

současných sociálních a ekonomických změn. Tato role neziskového sektoru vystupuje do 

popředí zvláště za situace, kdy jsme svědky problémů, s nimiž se společnost v rámci liberální 

demokracie střetává. Všechny tyto aspekty jsou v přelodložené práci zmíněny. Otázkou tak 

může být míra zúžemní přístupu k samotnému výběru zkoumaného vzorku. 

 

Cíle práce a výzkumné otázky, zaměřující se na změny (ne)organické profesionalizace 

fungování vybraných neziskových organizací, představují výrazné zúžení předmětu samotného 

výzkumu. Zvolený metodický přístup se zaměřuje na spíše sociologicky orientovaný typ 

kvalitativního výzkumu. Pokud tedy jde o vnitřní validitu, je metopdický přístup odpovídající 

a je přínosem pro zjištění. Pro empirický výzkum byly vybrány dvě spíše servisně zaměřené 

neziskové organizace.  

 

Zde bych mohl hodnocení práce z pohledu oponenta uzavřít a pozitivně hodnotit všechny 

související metodické a teoretické aspekty předložené práce. Z tohoto hlediska je práce 

skutečně na velice vysoké metodické úrovni a může se stát zajímavým analýytickým rámcem 

pro obdobně zaměřené práce. 

 

Z hlediska externí validity realizovaného výzkumu se však nabízí zajímavé možnosti aplikace 

uvedeného analytického rámce v kombinaci případně s institucionálním přístupem k refelxi 

změn, jejichž svědky jsme v řadě jiných českých neziskových organizací, které vznikly 

bezprostředně po změnách v roce 1990 a to i přes tehdejší silný vládní odpor ke vzniku 

takových organizací. Mám na mysli např. nestátní neziskové zdravotní pojišťovny v ČR, kde je 

možné poměrně dlouhodobě sledovat jejich vývoj. U těchto organizací došlo opakovaně ke 

snahám zcela pozměnit jejich funkce ve vztahu k veřejným zájmům. Jinou zajímavou skupinou 

mohou být profesní komory, které jsou veřejnoprávními korporacemi, na něž stát přenesl výkon 

státní správy ve vztahu k veřejným  zájmům. Nestátní neziskový sektor se tak v takových 

případech stává poměrně často nástrojem pro uplatnění  skupinových a individuálních zájmů 

(viz např.“cause related marketing“).  

Pochopiltenou snahou  je také legalizace takových změn (jejich cílem je kolonizace 

neziskového sektoru ze strany ziskově zaměřených aktérů) a to i za situací, kdy jde o rozpory 

s veřejným zájmem. Z pohledu externí validity se tak nad touto prací otevírají mnohem širší 

výzkumné oblasti. Zde se pak nabízí diskuse nad možnosmi výchozího popisu a další reflexe 

interních a externích procesů v rámci různých typů neziskových organizací při utváření 

demokracie, vývoje institucí a rozvoje veřejných zájmů. 

 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji ji hodnotit jako výbornou. 


