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Diplomantka Jana Mašková předložila práci čítající 76 stran. Tématem diplomové práce je 
problematika neziskového sektoru a jeho role v rozvoji města. V praktické části diplomantka 
analyzuje stav nevládních neziskových organizací ve městě Pardubice, přičemž se blíže 
zabývá především organizacemi věnujícími se poskytování sociálních služeb. 

Cílem práce bylo zjistit význam a postavení nevládních neziskových organizací (NNO) 
v rozvoji obcí, popsat jejich činnost a také možnosti jejich účasti na rozvojových projektech 
obcí. 

V první části práce se diplomantka teoreticky věnuje charakteristice neziskového sektoru 
jako takového. Samostatnou část věnuje aktivitám neziskového sektoru ve vazbě na rozvoj 
města. Další samostatnou částí, ve které studentka vidí v současné době stěžejní postavení 
NNO, jsou sociální služby. 

V praktické části se diplomantka věnuje popisu NNO na území města Pardubice, přičemž se 
zaměřuje především na pečovatelské služby. Pro tuto část rovněž zpracovala dotazníkové 
šetření, jehož výsledky využívá v závěru své práce. 

Práce je kvalitně zpracována. Názvu a cíli diplomové práce však odpovídá především 
v teoretické části. V praktické části se diplomantka věnuje především pečovatelským 
službám na úrovni města Pardubice. Vyhodnocuje jejich stav, dostupnost, kvalitu i finanční 
náročnost, avšak na rozdíl od teoretické části, již neuvádí vazby na vlastní rozvoj obce. 
V úvodu praktické části rovněž chybí představení sociálního prostředí města. Jsou sice 
popsány NNO na jeho území, avšak prostředí samotné popsáno není. Minimálně 
demografická struktura obyvatel by v tomto případě napomohla lepšímu vnímání hloubky 
problematiky nejen v současnosti, ale především v budoucnosti. 

Po formální stránce se diplomantka nevyvarovala několika málo překlepů. U grafů a tabulek 
chybí zdroje. Úprava práce je však celkově vyhovující. Kvalitu práce lze hodnotit jako velmi 
dobrou. 

Diplomová práce splňuje základní požadavky kladené na zpracování vědecké práce.  

Práci doporu čuji k obhajob ě a navrhuji hodnocení velmi dob ře. 

 

 

Otázky k diskusi: 

Ve své diplomové práci jste nezmínila sociální prostředí města Pardubice. Mohla byste 
alespoň stručně charakterizovat alespoň věkovou strukturu obyvatel města a dát jí do 
souvislosti s pečovatelskými službami, především s předpokládaným vývojem v příštích 
10-20 letech? 
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