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Diplomantka zaměřila svou diplomovou práci na téma, které je v obecné rovině 
v odborné literatuře dosti frekventované, avšak v podmínkách činnosti českých nestátních 
(nevládních) neziskových organizací (NNO) dosud málo zpracované. V tomto smyslu se 
jedná o práci průkopnickou. NNO byly u nás (až na výjimky) obnoveny po čtyřicetileté 
přestávce až po roce 1989, jejich zkušenosti s řízením a organizací vlastní práce jsou v tomto 
relativně krátkém období velmi různorodé a přenositelnost zahraničních poznatků do jejich 
praxe je sporná s ohledem na specifičnost posttotalitního společenského vývoje. Považuji 
proto za šťastné, že se autorka v dané etapě rozvoje českých NNO rozhodla zkoumat jednu 
vybranou organizaci v určitém časovém úseku. Při tom výslovně poukazuje na výhody i 
nevýhody, které tento přístup přináší, zvláště je-li sama vedoucí pracovnicí zkoumaného 
zařízení. Prokazatelně se snaží udržovat potřebný odstup a nadhled, při čemž si správně 
pomáhá konfrontací svého hodnocení s pohledy jiných subjektů na zkoumané sdružení. 
V tomto směru neprojevila neobjektivnost a neporušila zásady metodologie vědecké práce.

Diplomantka dodržela zadání projektu diplomové práce, přičemž název práce vhodně 
upravila do kratší a výstižnější formulace. Konstatuji, že studentka v diplomové práci 
prokázala, že splnila nároky kladené na samostatné zvládnutí vymezeného problému v oboru 
studia na magisterské úrovni. V úvodu (s.8) jasně vymezila výchozí situaci, záměr a cíl práce.
V kapitolách 2. až 7. se věnuje teoretickému rozboru problému  na základě nejdůležitější 
dostupné odborné literatury a vzhledem k novosti tématu využívá hojně i veřejně 
nepublikovaných studií a internetových zdrojů. V kapitolách 8. a 9.1 charakterizuje, 
zdůvodňuje a popisuje zvolené metody a postupy (techniky) použité v empirické části 
diplomové práce. Autorka zvolila přiměřené metody a postupy. V dalších kapitolách 
prokazuje, že zvládla realizaci těchto metod a postupů, dokázala shromáždit, analyzovat, 
syntetizovat a interpretovat získané poznatky a dojít ke konkrétním závěrům, návrhům na 
změny a opatření ve zkoumané organizaci. Cenným výsledkem je návrh nového 
organizačního řádu sdružení. Diplomová práce obsahuje v nezbytné míře také požadovaná 
empirická data o řízení a činnosti konkrétního sdružení. Práce je bohatě ilustrována 5 
tabulkami, 4 grafy a 6 obrázky. Diplomantka prokázala, že umí odborně argumentovat a 
zevšeobecňovat shromážděná data na úrovni odpovídající absolventce magisterského studia. 
Podíl teoretické i praktické části práce je vyvážený. Bylo by vhodné, kdyby na počátku práce 
autorka popsala také metodologii teoretické části diplomové práce.

Autorka diplomové práce splnila též formální náležitosti magisterské diplomové práce, 
mezi něž patří:

- správný obsah titulního listu a čestného prohlášení autora,
- úplný obsah práce s uvedením všech kapitol a podkapitol,
- abstrakt v české a anglické verzi,
- správné odkazy (citace) na odbornou literaturu,



- přiložený projekt diplomové práce.
Přestože autorka rozsah diplomové práce překročila, doporučuji s ohledem na již uvedenou 
skutečnost, že jde o dosud málo teoreticky i empiricky zpracované téma, tuto skutečnost 
nehodnotit negativně. Diplomantka mohla být úspornější ve svém vyjadřování, zvláště 
v teoretické části své práce. Pokud by práce měla být publikována, bylo by potřeba ji podrobit 
ještě důkladnější jazykové redakci a gramatické korektuře. Přesto se domnívám, že práce 
vyhovuje standardům vyžadovaným od odborných textů na univerzitní úrovni.

K obsahu posuzované diplomové práce předkládám tyto konkrétní poznámky a 
připomínky (k využití autorkou při dalším zpracování uvedené problematiky):
s.   8 – zúžení tématu na občanská sdružení je účelné, méně logické je však zúžení na 
            příjemce ESF (ostatně v dalším textu není vždy respektováno)
s. 11 – autorka se přidržuje pojetí P.F.Druckera; existuje však i jiné, novější pojetí, které 
            naopak tvrdí, že každá organizace musí být – aby byla úspěšná – ekonomicky výkonná 
            a že tedy jediným rozdílem mezi podnikatelskými a nepodnikatelskými (nikoliv tedy 
            podnikovými a nepodnikovými – zde se jedná o špatný překlad textu P.F.Druckera!)
            organizacemi je způsob nakládání se ziskem (podnikatelé mohou se ziskem nakládat 
            zcela volně, nepodnikatelé musí zisk využít pouze pro rozvoj hlavní činnosti 
            organizace)
s. 12 – existuje rovněž jiné pojetí, než autorka cituje dle Rektoříka a kol., podle kterého 
            nemůže žádný subjekt existovat mimo trh (netržní pojetí je poplatné dřívějším 
            představám o netržní společnosti a ekonomice, například komunistické); NNO musí 
            v dnešní české ekonomice obstát v tržních podmínkách 
s. 14 – mnohem zajímavější než absolutní počty NNO by bylo sledovat nárůsty počtu NNO 
            v jednotlivých letech (čímž se eliminuje nepřesnost skutečného počtu NNO, vzniklá 
            tím, že většina nečinných NNO zůstává nadále v evidenci)
s. 18 – pokud autorka zmiňuje potřebu změn zákona o sociálních službách, měla by uvést o 
            jaké změny se například konkrétně jedná
s. 28-29 – správně autorka zdůrazňuje centrální úlohu managementu organizace v obecné
            rovině, bylo by však vhodné, aby tuto myšlenku aplikovala konkrétněji na podmínky 
            NNO již v této kapitole, protože v dalších kapitolách se managementem zabývá 
            v jiných souvislostech 
kap. 4.2 – je pojata příliš obecně, její spjatost s tématem celé práce by se posílila, kdyby 
            prezentované teoretické poznatky byly bezprostředně aplikovány do činnosti NNO
s. 38 a násl. – autorka správně uvádí, že organizační struktury mohou být formální a 
            neformální, modernější pojetí ovšem přesněji formuluje, že se jedná o struktury 
            s převažujícími formálními rysy, resp. s převažujícími neformálními rysy, protože 
            každá organizační struktura potřebuje pro své zdravé fungování jak formální, tak 
            neformální vztahy; z tohoto hlediska by bylo potřebné zmínit též důležitou úlohu 
            neformálních struktur v každé organizaci
s. 42-44 – autorka se zejména v této části (ale v podstatě v celé diplomové práci) věnuje téměř 
            výlučně ekonomickým aspektům řízení, ale bohužel nezmiňuje psychologické, 
            osobnostní a sociálně psychologické aspekty řízení, nezabývá se úlohou osobnosti 
            člověka… atd.; vzhledem k interdisciplinární povaze tématu diplomové práce bylo by 
            potřeba na vhodném místě, nejlépe ve 4. kapitole vymezit roli těchto faktorů 
            ovlivňujících řízení neziskové organizace
s. 46-47 – diplomantka uvádí na některých místech (například zde) pojmy, které nevysvětluje, 
            ačkoliv by to bylo potřeba
kap. 5 – zejména zde autorka prezentuje své vlastní teoretické poznatky, což velmi pozitivně
            hodnotím



s. 49 – velmi správný a inovační je autorčin požadavek integrace, tj. rovnosti NNO se všemi 
            poskytovateli služeb bez ohledu na jejich právní formu a zakladatele; tento požadavek 
            není dosud v ČR obecně akceptován ani řídící sférou veřejné správy, ani politiky, ani 
            vědecko-pedagogickými pracovišti
s. 60 – také zde by bylo potřeba vysvětlit použitý pojem benchmarking
s. 65 – autorka vyjmenovává problémy, aniž je podrobněji vysvětluje a dokumentuje příklady, 
            což by bylo velmi přínosné
s. 65 – ERDF poskytuje poměrně malé možnosti pro podporu NNO v oblasti sociálních 
            služeb, protože je orientován zejména na investiční projekty, zejména pro rozvoj 
            infrastruktury, nikoliv služeb; proto by měl být uveden spíše jen ESF
s. 65 – ESF byl oficiálně otevřen pro ČR až po vstupu do EU, tj. nikoliv od roku 2000 ale až 
            od roku 2004, Iniciativa EQUAL (stejně jako některé další programy) byla v 1. kole 
            do vstupu ČR do EU financována z programu PHARE
kap. 7 – ačkoliv teoretická část diplomové práce jako celek je na velmi dobré odborné úrovni,
            její shrnutí to bohužel dobře nevystihuje, neobráží celou šíři pojednané problematiky; 
            autorce se nepodařilo teoretickou část výstižně shrnout;
s. 72 – ačkoliv v závěru kapitoly autorka zdůrazňuje úlohu člověka při řízení, paradoxně se 
            rolí lidského faktoru ve své diplomové práci podrobněji nezabývá (a to jak ze 
            sociálního, tak  psychologického, sociálně psychologického či sociologického 
            hlediska)
s. 80 – popis analýzy dat je příliš stručný, mimo jiné není uvedeno, jakým způsobem bylo
            provedeno kódování a dekódování kvalitativních dat
kap. 9.2 – je sice výstižným popisem, ale nedostatkem je právě přílišná popisnost a malá 
            analytičnost; podané informace jsou málo metodicky strukturované, diplomantka se 
            striktně přidržuje časového vývoje; větší přehlednosti dat by se dosáhlo zřejmě 
            analytickým členěním, například použitím srovnávacích tabulek,použitím třídění apod.
kap. 10 – jedná se o metodologicky i obsahově nejhodnotnější kapitolu empirické části
kap. 11 – výstižně shrnuje empirickou část a formuluje návrhy na změny v organizaci 
            sdružení IQ Roma Servis
přílohy – v Obsahu by bylo vhodnější uvést i celé názvy příloh

Nejsilnější stránka posuzované diplomové práce spočívá v na jedné straně 
v teoretickém určení  obecných principů a specifik systémového řízení neziskové organizace 
poskytující sociální služby a na druhé straně v nalezení nezbytných organizačních změn 
konkrétní zkoumané neziskové organizace. Nejslabšími stránkami práce je shrnutí a 
zevšeobecnění shromážděných teoretických poznatků a absence role osobnosti (lidského 
faktoru) při stanovení obecných faktorů řízení neziskové organizace.

Pro využití při obhajobě navrhuji položit diplomantce tyto doplňující otázky:

1) Jaká je úloha neformálních vztahů a neformálních struktur při řízení neziskových 
organizací (doložte na konkrétních příkladech)?

2) Charakterizujte úlohu lidské osobnosti při řízení neziskové organizace, zejména ze 
sociálně psychologického hlediska.

3) V čem spočívají hlavní odlišnosti organizační struktury nově založených občanských 
sdružení a dlouhodobě existujících sdružení poskytujících různorodé sociální služby?



Při přihlédnutí zejména ke kladným stránkám diplomové práce a přes její výše 
uvedené nedostatky, doporučuji magisterskou diplomovou práci Bc. Kataríny Klamkové 
k obhajobě a navrhuji ji klasifikovat stupněm velmi dobře.
Současně navrhuji diplomovou práci ohodnotit počtem 22 kreditů.

V Bruselu 10. října 2008.

PhDr. Karel Schwarz,
odbor. asistent pro sociální a zdravotní politiku a řízení zdravotnických a sociálních zařízení, 
Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Ústav sociální medicíny a veřejného 
zdravotnictví




