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„Obnovování občanské společnosti v Opavě“ 

 
Autorka se v rámci své diplomové práce rozhodla podrobit zkoumání město Opavu, její 

historii a současnost a především rozvoj občanské společnosti v tomto místě. 
V práci se soustředí na společensko-ekonomický rámec, demografickou strukturu 

obyvatelstva, politickou situaci, zaměstnanost a spolkový a náboženský život a to vždy tak, že 
popisuje situaci do roku 1938 a pak po roce 1989. 

Práci vymezuje pěti výzkumnými otázkami na straně 11, pokud bych měla shrnout 
jejich podstatu, tak se z různých aspektů táže na vztah veřejného a soukromého života 
v Opavě. 

Občanský sektor v Opavě autorka zkoumala pomocí dotazníkového šetření mezi 11 
respondenty, které pak interpretuje a na jeho základě formuluje závěry práce. 

 
Po formální stránce je diplomová práce zpracována s velkou pečlivostí. V práci nejsou 

žádné překlepy, autorka předkládá přehledný seznam literatury jakož i další náležitosti včetně 
podrobně zpracovaného slovníku pojmů a rejstříku. 

K obsahu práce mám připomínek několik. Má hlavní výtka se týká zcela nedostatečného 
odkazování na literaturu a to hlavně v historických částech práce. Autorka sice předkládá 
v přílohách seznam použité literatury, v samotném textu však používá velkou škálu informací, 
které jednoznačně musí pocházet z nějakých zdrojů (národnostní složení, továrny ve městě 
v historickém přehledu, demografickou skladbu obyvatelstva atd.). U těchto předkládaných 
informací však neuvádí zdroje až na některé výjimky vůbec. Není tak zřejmé, odkud autorka 
čerpala, ani zda jsou předkládané informace relevantní, jestli autorka porovnávala více zdrojů 
apod. Tento fakt považuji za zásadní slabinu celé práce. 

Další diskuzi je možno vést ohledně metodiky. K té mám dvě základní výhrady. 
Autorka se v práci rozhodla sledovat proměny města Opavy, což je samo o sobě velmi 
zajímavý materiál. Sama autorka připouští, že město prošlo hlavně v období kolem 2. světové 
války velkými změnami hlavně co do počtu a národnostní struktury obyvatelstva. Uvádí také 
to, že velká část dnešního obyvatelstva přišla do Opavy až po odsunu německého 
obyvatelstva po 2. světové válce. Přes tento fakt autorka srovnává Opavu před rokem 1938 a 
po roce 1989 a to přesto, že dnešní situace je zcela jistě do značné míry ovlivněna právě 
poválečným vývojem (jak vyplývá ostatně z dalších výzkumů s podobnou tématikou z dalších 
regionů). 

Druhá metodologická výtka se týká faktu, že autorka pro výzkum zvolila 
jedenáctistránkový dotazník s veskrze uzavřenými otázkami, na který jí odpovídalo jedenáct 
respondentů. Má hlavní otázka je tedy proč autorka s takto omezeným počtem respondentů 
nedělala spíše rozhovory a nezaměřila tak celou svou studii jednoznačně kvalitativně?  

 
Svou kritiku zakončím povzdechem, že přes relativně jasně formulované výzkumné 

otázky (str. 11) se k nim autorka v závěrech své práce nevrací a interpretuje zkrátka výsledky 
dotazníkového šetření bez explicitní návaznosti na předchozí části diplomové práce. 

 
Přes tyto výtky autorka v práci sesbírala rozhodně zajímavý materiál a pokusila se tak o 

průkopnickou práci v oblasti studií občanského sektoru. Škoda, že k podkladům, které měla 
k dispozici, nepřistoupila s větší pečlivostí, která by práci dodala na věrohodnosti. 

 
 
 
 



Z výše uvedených důvodů navrhuji k obhajobě tyto otázky: 
- objasnění důvodu vynechání období mezi lety 1938 a 1989 
- objasnění metody dotazníku pro 11 respondentů 
- uvedení zdrojů, z kterých autorka čerpala v historických částech práce 
 
Na základě výše uvedených důvodů navrhuji ohodnotit práci 11 kreditními body. 
 
 
 
V Praze dne 21.12.2006  
Mgr. Dana Moree 

 


