
Posudek na diplomovou práci Bc. Pavly Oborníkové  
„Obnovování občanské společnosti v Opavě“ 
Diplomová práce rozsahu 114 stran + 3 přílohy obsahuje po úvodu 8 stran vstupních úvah nad 
pojetím občanské společnosti (teoretická část) a praktickou část (společensko-politicko-
ekonomický rámec a sociokulturní faktory statutárního města Opava, demografická struktura 
obyvatelstva, migrace, politická situace obce, zaměstnanost a pracovní příležitosti, služby 
v obci, infrastruktura, připomínky a zachování tradic, kulturní památky, spolkový život obce, 
náboženský život obce, postavení a role žen v obci, výletníci, chataři a chalupáři).  
Následuje seznámení s dotazníkovou metodu (vztah k normám a institucím, vztahy mezi 
lidmi, vztahy k městu, vztahy k občanskému sektoru, vztahy k rodině, ostatní) a potom 
vyhodnocení dotazníků. 
Na s. 11 jsou uvedeny otázky, které autorka práce chce zodpovědět. 
Pavla Oborníková si stanovila cíl: postihnout proměnu města Opavy a jeho obyvatel po 
skončení socialistického systému z hlediska občanské společnosti. Zvolila porovnání 
současných demografických, ekonomických, politických, spolkových a dalších faktorů 
s obdobím První republiky, vyznačujícím se bohatým spolkovým životem. Měla zájem 
vystihnout jak veřejný život zasahuje do osobního života jedince, nakolik se s ním dotyčný 
identifikuje, má-li pro jedince význam být členem nějakého spolku a zda spolkový život 
navazuje na tradice z období mezi válkami. Na základě dotazníkového šetření mezi obyvateli 
města Pavla Oborníková závěrem konstatuje, že se v Opavě po roce 1989 občanská 
společnost v elementární formě konstituovala, nicméně prozatím nelze hovořit o její 
plnohodnotné podobě.  
Pro tyto účely autorka vypracovala kapitolu Občanský sektor v Opavě (kap. 4) a realizovala 
dotazníkové šetření  u 11 respondentů ze šesti zkoumaných skupin (lidé z obce, ze spolků, 
z náboženské obce, starousedlíků, přistěhovalců - osoby, které se do obce přistěhovaly po 
roce 1948 a podnikatelů). Výsledky sociologické sondy a analýzy současného spolkového 
života porovnává Pavla Oborníková se situací v období mezi světovými válkami. 
Autorka pracovala monografickou metodou, v níž se objektem zkoumání stala obec Opava. 
Komparativním způsobem srovnávala dvě časové etapy v životě obce a jejích obyvatel. 
Provedla analýzu dokumentů: úřední dokumenty, zejména statistické údaje ze sčítání lidu, 
volební výsledky, oficiální dokumenty institucí, informace získané z rejstříků (obchodního, 
nadačního) a materiály určené k šíření informací: knihy, články v časopisech nebo internetové 
zdroje a dotazníkovou techniku. V seznamu použité literatury a dalších pramenů je početný 
seznam webových adres. Mezi výchozí materiály patří závěrečná zpráva Střediska 
empirických výzkumů s názvem Občanská společnost 2004. 
Diplomová práce splňuje požadavky, autorka pracovala samostatně na základě studia 
pramenů. Seznam literatury je vypracován řádně, jako výhradu uvádím nedostatečné citování.  
Závěr: 
Přínosem textu jsou shromážděná data a informace - lze jej přijmout jako východisko dalšího 
rozpracování. Dále zájem o komparaci s jiným obdobím spolkového života v Opavě, 
Nedostatek je nedostatečné citování zejména zdrojů o Opavě a malý vzorek respondentů při 
dotazníkovém šetření. Jde o první práci tohoto typu na Katedře oboru Občanský sektor. Tím 
je to práce průkopnická; lze samozřejmě diskutovat o vhodné metodice, možnostech využití 
historických pramenů a využitelnosti komparační analýzy, rozsahu tématiky apod. 
Diplomovou práci Bc. Pavly Oborníkové „Obnovování občanské společnosti v Opavě“  
doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení ve výši 20-23 kreditních bodů. 
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