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Hodnocení vedoucího diplomové práce 

 

Název diplomové práce: Zavedení sociální služby v nestátní neziskové organizaci 

 

Autorka práce:  Bc. Lucie Nedobitá, DiS. 

 

Revize programového portfolia a jeho případné změny jsou častým předmětem 

strategického plánování organizací občanského sektoru. V případě, že se management 

organizace rozhodne rozšířit portfolio poskytovaných služeb, je obvyklým způsobem 

financování této služby její zařazení do sítě sociálních služeb, které s sebou nese možnost 

jejího financování z veřejných rozpočtů. Není překvapivé, že poskytovatelé k tomuto 

strategickému rozhodnutí dospívají poměrně často. Úkol, který na sebe po registraci 

služby berou, spočívá v začlenění služby do organizační struktury a v zahájení 

poskytování této služby v co možná nejvyšší kvalitě. 

 

Procesem registrace nové terénní sociální služby se ve své diplomové práci zabývá i její 

autorka, Bc. Lucie Nedobitá, DiS. Z dříve provedených šetření a výzkumů, např. z oblasti 

sociálního podnikání, vyplývá, že je plánování v přípravné fázi mnohdy nedostatečné a 

jeho výstupy nemají potřebnou vypovídací hodnotu. Na tento jev se autorka práce snaží 

reagovat tím, že velmi detailně popisuje průběh tvorby dokumentace potřebné k registraci 

nové služby, včetně analýz, které v této fázi provedla. 

 

Teoretickou část diplomantka velmi dobře strukturuje. Věnuje se v ní popisu 

probíhajících demografických změn, systému sociálních služeb v ČR, specifikům 

seniorů, včetně jejich potřeb a nároků kladených na jim poskytované služby, terénním 

sociálním službám a strategickému řízení. V této struktuře pak teoretická část vytváří 

vhodný základ pro část praktickou. Autorka čerpá z velkého množství odborných zdrojů, 

což se projevuje vysokým odborným standardem teoretické části. Zastoupení 

cizojazyčných zdrojů je však nízké. 

 

Praktická část obsahuje výstupy analytických procesů ve formě analýzy PESTLE a 

Porterova modelu pěti sil pro vnější prostředí. Vnitřní prostředí je pak charakterizováno 

popisem stavu organizace a to z hlediska jejího zacílení (vize, cíle), personálního 

obsazení a financování. Zjištění z těchto analýz je prezentována formou SWOT analýzy. 

Na základě obsahu této analýzy se členská schůze organizace rozhodla službu osobní 

asistence registrovat. 

 

Na výstupy z analytické práce navazuje fáze plánovací. K tvorbě plánů (změny, rizik, 

financí, marketingu a managementu) přistoupila diplomantka participativně, formou 

ohniskové skupiny. Průběh tvůrčího procesu a jeho dynamika jsou v práci detailně 

zdokumentovány. Autorka k popisu přistupuje vědecky, když proces tvorby plánů 

pozoruje, dělá si z jeho průběhu zápisky a následně pak i prezentuje dosažené výstupy. 

V případě finančního plánu se věnuje vyčíslení fixních a variabilních nákladů potřebných 

na poskytování služby s plánovanou kapacitou a následně pak k výpočtu bodu zvratu. 

Zpracované materiály se staly součástí žádosti o akreditaci nově zřizované sociální 

služby osobní asistence. 
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Reflexe plánování je provedena metodou rozhovorů s vybranými zástupci organizace.   

 

Výstupy analytické části by dobře objektivizovaly některá tzv. tvrdá data, ta by našla své 

uplatnění především při odhalování trendů v oblasti financování činnosti organizace, ale i 

při charakteristice organizačního výkonu. 

 

Za pozornost stojí i formulace cílů obsažených ve zpracovaných plánech, např. 

v marketingovém (str. 89). Připomínku mám k zvolené míře jejich obecnosti. 

Doporučoval bych jejich větší konkretizaci a posun směrem k jejich lepší měřitelnosti. 

Místo „Zajištění dostatečných finančních prostředků pro získání a udržení ziskovosti,“ by 

se tak mohlo jednak o přímé vyčíslení požadované částky apod. 

 

Nicméně na diplomové práci vyzdvihuji kvalitu zpracování teoretické části, množství 

materiálů vytvořených participativně v praktické části a v neposlední řadě pak orientaci 

na praktické využití jednotlivých částí praktické části diplomové práce. Oceňuji tak 

diplomantčinu preciznost, komplexnost a důraz kladený na rozsah a kvalitu zpracovaných 

výstupů.  

 

Úkol k obhajobě diplomové práce: 

1) K slabým stránkám obsaženým ve SWOT analýze (str. 70) přiřaďte ukazatele, 

kterými by bylo možné doložit relevanci popisovaných sociálních jevů.  

   

Prohlašuji, že diplomová práce, Zavedení sociální služby v nestátní neziskové organizaci, 

splňuje nezbytné požadavky a navrhuji ji klasifikovat stupněm velmi dobře.  

 

V Praze 16. ledna 2019 

 

Hodnocení zpracoval: Mgr. Petr Vrzáček 


