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Téma práce, aktuálnost tématu, věcný přínos práce a její přidané hodnoty 
Předložená diplomová práce Jany Lejčkové se zabývá problematikou expertních kapacit zastřešujících 
platforem nevládních neziskových organizací v ČR. Zvolené téma je aktuální nejen s ohledem na 
současnou společenskou situaci, ale i širší diskuzi o roli a fungování neziskových organizací v současné 
společnosti i v procesu tvorby veřejných politik. Téma je relevantní pro obor veřejná a sociální 
politika, protože fungující neziskové organizace jsou považovány za jeden z pilířů demokratické 
společnosti. Přínos práce spatřuji minimálně dvojí. Zaprvé se jedná o jednu z prvních aplikací 
zkoumání analytických (expertních) kapacit na neziskový sektor v ČR. Zadruhé práce přináší velmi 
dobré rozpracování kvalitativní aplikace konceptu policy analytical capacity (PAC) na neziskové 
organizace, což je pozoruhodné i v celosvětovém kontextu.  
 
Strukturace práce (forma, struktura a koncepce; prezentace obsahu) 
Diplomová práce je strukturována formou odpovídající požadavkům na diplomovou práci. Po 
metodologické části (cíle, otázky, metody sběru a analýzy dat, etika výzkumu) jsou představeny 
teoretická východiska práce (policy work, policy analytical capacity, evidence-based policy-making, 
organizace občanské společnosti, teorie vzájemné závislosti). Dále následuje přiblížení věcné 
problematiky práce, organizací občanské společnosti a jejich zastřešujících platforem. Pak je 
předložena podrobná analýza PAC zastřešujících organizací českého neziskového sektoru. V závěru 
shrnuty a diskutovány získané poznatky. Zvolená struktura a koncepce odpovídající záměrům práce a 
prezentace obsahu na sebe plynule a logicky navazuje.  
 
Stanovení výzkumných otázek (a cílů) a jejich zodpovězení (formulace cílů a hypotéz), splnění 
vytečených cílů a záměrů) 
Stanovení a formulace výzkumných otázek odpovídá jak zvolenému tématu, tak použitému 
analytickému rámci PAC. Otázky jsou formulovány jasně a přehledně a v práci je na ně odpovídáno. 
Formulované cíle jsou také v souladu s řešeným problém a zaměřením práce. Vytyčené cíle 
odpovídají položeným otázkám a ve zpracování práce jsou naplněny. Obecně jsou cíle i otázky práce 
formulovány v souladu s metodologií i výzkumem policy work a policy analytical capacity (např. 
Howlett 2009). 
 
Propracování a aplikaci teoretických východisek a přístupů (teoretická konzistentnost, šíře a 
komplexnost uchopení problematiky) 
Propracování a aplikace teoretických východisek a přístupů je na velmi vysoké úrovni. Z práce 
vyplývá, že diplomantka velmi dobře porozuměla základním použitým konceptům a snažila se je 
smysluplně aplikovat na zvolenou problematiku. Velmi oceňuji vysokou teoretickou konzistentnost 
práce, ve které jsou teoretické koncepty výrazněji provázány s analytickou částí. V tomto ohledu je 
potřebné vyzdvihnout, jak diplomantka navázala na práci Howletta a Oliphanta a přesvědčivě 
rozvinula původní operacionalizaci do českých podmínek. Přínos diplomantky pro operacionalizaci 
kvalitativního zkoumání PAC v kontextu neziskových organizací, což je má málo rozvinutá oblast 
bádání, je nepopiratelný. Obecně její popasování se s problematikou PAC a metodologií jejího 
zkoumání musí ocenit každý, kdo je s touto problematikou obeznámen. 
 
Metodologického přístupu a aplikace jednotlivých metod (volba vhodných metod) 
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Metodologická rovina práce je pozoruhodná především tím, že se jedná o jeden z prvních případů, 
který takto podrobně zabývá touto problematikou v českém prostředí. Zvolený přístup je vhodný, 
dobře popsaný, odůvodněný a diplomantka mu rozumí. Metodické zpracování odpovídá požadavkům 
kladeným na diplomovou práci a kombinace rozhovorů s analýzou dokumentů se jeví jako vhodný 
mix pro účely práce. Použité metody sběru i analýzy dat považuji nejen za vhodně zvolené a použité 
s ohledem na zaměření, cíle práce i její metodologické uchopení, ale vhodně doplňující zkoumání 
PAC. Například „concept-based“ kódování pro kvalitativní účely považuji za velmi zdařilé a 
přesvědčivě propracované. V tomto ohledu je také potřebné vyzdvihnout nejen silný analytický 
charakter práce, ale i to, že se diplomantce podařilo obsáhnout celou populaci policy workers ve 
zkoumaných organizacích. Nicméně mám několik drobných připomínek k této oblasti. Uvítal bych 
podrobnější vysvětlení jak výběru kategorií uvedených pod „Podrobně rozebrané faktory“ (s. 12), tak 
kritérií pro výběr respondentů na straně 16. Také je pro mne poněkud nejasný závazek k anonymizaci 
respondentů v informovaném souhlasu (s. 87) a jeho aplikace v práci.  
 
Využití literatury a dat (práce s odbornou literaturou) 
Diplomantka v dostatečné míře a kvalitě využila literatury a dat a celkově v tomto ohledu odvedla 
velmi dobrou práci. Oceňuji jak velké množství použité zahraniční literatury, tak zařazení příloh, které 
se vztahují k provedeným rozhovorům. Celkově považuji výběr a práci s daty za naplňující záměr i 
metodologii práce a provedená analýza podstatně podpořila vypovídající hodnotu práce.  
 
Věcné správnosti a přesvědčivosti argumentace (odborná jazyková úroveň a odborná dikce) 
Odborná jazyková úroveň a odborná je dostatečná. Ve věcné správnosti použitých údajů jsem 
neobjevil žádné nedostatky. Uvedená argumentace je přesvědčivá. 
 
Stylistika a formálního zpracování (citace, grafická úprava atd.) 
Práce představuje obvyklý standard v oblasti citací a drží se použité citační normy. Jen v seznamu 
literatury bych doporučil odlišit primární a sekundární zdroje pro lepší přehlednost. K práci s citacemi 
mám jen drobné připomínky. Uvítal odkaz na konkrétní stránku u citace Evanse a Wellsteada na str. 
60 a citace uvnitř citací by měly být jednoduchými uvozovkami (s. 63). Jinak grafická úprava splňuje 
požadavky kladené na diplomovou práci. Celkově v práci neshledávám nedostatky vůči standardům 
požadovaným na formální úpravu diplomové práce na KVSP ISS UK FSV.  
 
Na závěr bych ještě rád stručně zhodnotil průběžnou práci diplomantky. Diplomantka se snažila 
průběžně konzultovat a zapracovat připomínky, které jsem k její práci vznášel. V tomto ohledu 
oceňuji její iniciativu, tvůrčí myšlení a snahu o spolupráci. Na tomto místě je potřebné poznamenat, 
že nadstandardní výsledek práce je s ohledem na nelehkou životní situaci, kterou si musela projít, 
obdivuhodný a jsem velmi rád, že se jí podařilo vytrvat a dopracovat práci na takovouto úroveň, 
kterou považuji za velmi přínosnou pro obor. Z tohoto důvodu se domnívám, že by bylo vhodné, aby 
se práci dostalo širšího veřejné pozornosti (například publikováním získaných poznatků). Od věci také 
není zvážit její postoupení k rigoróznímu řízení, protože podle mého názoru splňuje očekávané 
nároky.  

Z výše uvedených důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě a 
hodnotit ji známkou „výborně“. 

Otázka k obhajobě:  
K čemu nám mohou posloužit poznatky získané Vaší prací? 
Jaké jsou podle Vás příhodné perspektivy dalšího výzkumu v této oblasti? 
 
Datum: 11. června 2017   Podpis: 
       PhDr. Vilém Novotný, Ph.D.  


