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1) Věcný přínos práce a její přidaná hodnota; 

Posuzovaná práce v sobě spojuje témata sociálního problému množení zvířat a 

organizací sociálních hnutí, které jsou jeho promotorem v oblasti veřejné politiky a 

veřejného mínění. Toto spojení autorce umožnilo vytvořit zvláštní perspektivu zkoumání 

obou jevů současně. Oceňuji autorčinu snahu o metodologickou sevřenost práce, která 

vychází z vhodně zvoleného teoretického rámce (kterým je teorie mobilizace zdrojů), na 

který navazuje formulace cílů a výzkumných otázek a následně prezentace a interpretace 

dat z vlastního empirického výzkumu. Poznatky o získávání (mobilizaci) zdrojů a jejich 

využívání organizacemi sociálních hnutí zabývajících se problémem množení zvířat zatím 

nebyly k dispozici a autorka tak přispěla k rozšíření poznání o struktuře a formách 

mobilizace zdrojů advokačních organizací v České republice. 

2) Stanovení výzkumných otázek a jejich zodpovězení; 

Hlavním cílem práce je zjistit, jaké mobilizační postupy (strategie mobilizace zdrojů) 

využívají organizace, které se angažují v boji proti množení zvířat a na jaké aktivity tyto 

zdroje následně využívají.“(46, 82) Na hlavní cíl logicky navazují výzkumné otázky 

soustředěné na strukturu, strategie a způsoby využívání zdrojů.  

3) Strukturace práce; 

Struktura práce má standardní charakter. Autorka postupuje deduktivním způsobem 

od teoretických východisek k formulaci výzkumného problému, jeho empirické evidenci a 

interpretaci získaných dat. 
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4) Věcné správnosti a přesvědčivosti argumentace; 

Autorka si je vědoma limitů svého přístupu k analýze předmětu svého zkoumání a nedopouští 

se neoprávněných zevšeobecnění. Práci lze vytknout, že nemá jasně stanoveny hypotézy, které 

by autorka svou analýzou verifikovala. Přitom teorie mobilizace zdrojů k tomu přímo vybízí. Jde o 

propojování poznatků o zdrojích a úspěšnosti sociálních hnutí, resp. jejich (advokačních) 

organizací.  V práci chybí větší důraz na analýzu, resp. srovnání úspěšnosti jednotlivých 

organizací ve vztahu ke zdrojům, které využívají. Hlubší diskuse úspěšnosti organizací by možná 

komplexněji vystihla repertoár jejich aktivit a pomohla by vysvětlit, proč se nepouštějí do 

protestních aktivit, které vyžadují intenzivní mobilizaci občanů. Protestní aktivity jsou v práci 

zmíněny jen okrajově, i když jsou těsně spojeny jak se změnou legislativy, tak se změnou myšlení 

lidí, o kterých autorka píše.  

Celkově je autorčina argumentace logická, ale není dotažená do důsledků ohledně úspěšnosti 

jednotlivých organizací. 

5) Propracování a aplikace teoretických východisek a přístupů; 

Využití a propracovanost teoretických východisek je na velmi dobré úrovni. Autorka 

přehledně představila relevantní teoretické koncepty. 

6) Metodologický přístup a aplikace jednotlivých metod; 

 K naplnění svých cílů a zodpovězení výzkumných otázek autorka zvolila metodu 

polostrukturovaných rozhovorů s představiteli pěti organizací, které působí v dané oblasti. 

Zvolenou metodu považuji pro dosažení cílů práce za vhodnou a její aplikaci za korektní a 

dostatečně popsanou. 

7) Využití literatury a dat; 

Autorka sice poměrně často využívá komentovanou literaturu, ale původní literaturu 

nezanedbává. Konstatuji, že využila dostatečnou škálu relevantní literatury. Zpracování a 

prezentaci použité literatury lze hodnotit jako vyhovující. 

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

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

častější překlepy a občas i nesourodá slovní spojení či nesprávné větné stavby.  
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Otázky do diskuse 

Co si autorka na základě získaných dat myslí o předpokladu TMZ, že čím více zdrojů dokáže 

organizace mobilizovat, tím více bude úspěšná? 

 

Na základě výše uvedeného doporučuji práci přijmout k obhajobě a hodnotit ji 

známkou C. 

 

 

 

Datum: 11. 6. 2018                                                                    Podpis: Pavol Frič 

 

 


