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Předložená bakalářská práce se zabývá tématem, který není v oblasti sociální práce často
zastoupen. Konkrétně jde autorovi o formy spolupráce mezi státním a nestátním sektorem ve
městě Kladně v oblasti primární prevence u mládeže, a zdali lze na tuto konkrétní situaci
aplikovat uznávané teoretické předpoklady. Empirická data autor získal kvalitativními
rozhovory s osmi subjekty státního sektoru a šesti subjekty z nestátního neziskového sektoru.
Autor práci rozdělil do deseti základních kapitol. Kapitoly 1-6 jsou přehledové, zaměřují se na
analýzu klíčových pojmů uváděných v bakalářské práci. 3. kapitola představuje modely a
teorie mezisektorových vztahů. Tyto partie práce jsou dobře zvládnuté, zajímavé, otevírají
otázky vztahu mezi státem a NNO. Jsou uváděny příklady dobře zvládnuté spolupráce.
Nicméně musíme připustit, že ačkoli se slovo partnerství dnes objevuje ve všech
dokumentech odkazující na mezirezortní spolupráci, ve skutečnosti převládá asymetrie moci
jak v plánování, tak rozhodování ve prospěch organizací, které disponují rozhodující finanční
silou. Obecně platí pravidlo, že více moci má ten, kdo může jiným dávkovat větší míru
nejistoty.
K empirické části bcp musím vznést více připomínek a dotazů.
1. To, co autor překládá jako podklad pro analýzu polostrukturovaných rozhovorů, je
většinou text, který ASI vznikl na základě přepisů rozhovorů. Je to opravdu tak? Není
zjevné, co v přiložených textech je opravdu přepisem autentické výpovědi a co
autorovým doplňkem, parafrází aj.
2. Není zjevné, jaké techniku rozhovorů autor aplikoval.
3. Nevidím tazatelské otázky.
4. Není jasné, jak autor rozhovory analyzoval. Kódováním? V kategoriích, které uvádí
na str. 53? Nebo jinak?
5. Mezi „přepisy“ rozhovorů a analytickou částí postrádám jasnější vazbu.
Na práci oceňuji neobvyklost v některých jejích částech, propojení s modely a teoriemi,
pozitivní zaujetí autora a znalost prostředí. Sleduje zajímavé a citlivé otázky interakcí mezi
sektory. Jako oporu si autor stanovil vhodnou literaturu a jiné zdroje. Jazyková úroveň práce a
styl psaní jsou kultivované.
Práci doporučuji k obhajobě, navrhuji stupeň velmi dobře. Připouštím možné změny
klasifikace v závislosti na zodpovězení připomínek a otázek, které se týkající empirické
části práce – viz. výše.
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