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1) Věcný přínos práce a její přidané hodnota;

Práce je analyzuje dopady procesu profesionalizace na sektorovou neziskových 

organizací. Zkoumá, jestli v důsledku profesionalizace nedochází k odklonu těchto 

organizací od jejich původního altruistického poslání. Otázka ztráty původního poslání 

neziskových organizací je v akademické literatuře pertraktována již delší dobu, nicméně 

jednoznačnou odpověď na ni zatím postrádáme a to i proto, že přístup většiny autorů se 

opírá o kaleidoskopickou či útržkovitou empirickou evidenci tohoto jevu. Přínos posuzované 

práce spočívá v systematickém způsobu uchopení této problematiky. Autorka ve své práci 

demonstruje, jak by měl výzkum vztahu profesionalizace neziskových organizací a jejich 

sektorové identity vypadat.

2) Stanovení výzkumných otázek a jejich zodpovězení;

Hlavním cílem práce je zjistit jestli míra profesionalizace neziskových organizací 

pozitivně či negativně ovlivňuje jejich sektorovou identitu. Od něj autorka odvodila dvě hlavní 

výzkumné otázky: 

1. Jak vysokou míru profesionalizace vykazují zkoumané organizace neziskového 

sektoru?

2. Jak zjištěná míra profesionalizace působí na jednotlivé znaky sektorové identity 

těchto organizací?

Autorka na základě nejrozšířenější definice neziskových organizací identifikovala znaky 

sektorové identity a operacionalizovala míru jejich profesionalizace. Konfrontací variability 

těchto dvou konstruktů na empirických datech získaných vlastním výzkumem na šesti 

vybraných neziskových organizacích pak dospěla k závěru, že se stoupající mírou 

profesionalizace organizace ztrácejí znaky své původní sektorové identity. Konstatuji, že cíle 

práce byly jednoznačně naplněny.



3) Strukturace práce;

Struktura práce je přehledná a respektuje standardní požadavky – začíná vymezením 

výzkumného problému a cílů a popisem použité metodologie, pokračuje přehledem

současného stavu vědění o procesu profesionalizace neziskových organizací v domácí i 

zahraniční akademické literatuře, analýzou sektorové identity a míry profesionalizace 

vybraných neziskových organizací a končí diskusí získaných výsledků. Jednotlivé částí práce

na sebe dobře navazují, jsou logicky propojeny výzkumným záměrem práce. 

4) Věcné správnosti a přesvědčivosti argumentace;

Práce systematicky analyzuje jednotlivé prvky sektorové identity vybraných organizací a 

postupně doplňuje narýsovanou mozaiku celkového obrazu zkoumaného jevu. Autorčiny 

odpovědi na dílčí výzkumné otázky i celkové závěry jsou přesvědčivě a důsledně 

vyargumentované.

5) Propracování a aplikaci teoretických východisek a přístupů;

Autorka se opírá o standardní definici neziskových organizací a vychází z dobře zvládnutého přehledu 

literatury zabývající se profesionalizací neziskových organizací. V práci skutečně dochází k 

funkčnímu propojení teorie a empirie. 

6) Metodologický přístup a aplikace jednotlivých metod;

Autorka si pro empirický sběr dat zvolila metodu tzv. mnohopřípadové studie, která umožňuje 

komparovat zjištění z různých organizací. Vybrala si šest případů neziskových organizací

z oblasti péče o handicapované občany. Pro sběr dat využila metodu polostrukturovaných 

rozhovorů. Volbu metod považuji za adekvátní a jejich zvládnutí za korektní.

7) Využití literatury a dat;

Autorka využila širokou škálu relevantní domácí i zahraniční literatury. Její zpracování a 

prezentaci lze pro DP hodnotit jako výbornou.

8) Stylistiky a formálního zpracování (citace, grafická úprava atd.).

Ze stylistického hlediska lze práci hodnotit jako velmi dobrou. V práci jsem nezaznamenal 

častější překlepy ani nesourodá slovní spojení či nesprávné větné stavby.

Z výše uvedených důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě a hodnotit ji známkou 

„výborně“.
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