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Posudek:  

Studentka se pustila do náročného tématu, které zahrnuje jak měření efektivity výkonu sociální práce 

(což samo osobě je velmi komplikované téma), tak filantropii a komunitní sociální práci. Snaha tato tři 

témata zkombinovat a provázat souvislostmi vyústila ve výzkumné části práce. Ta je pojata jako 

výzkum vnímání úspěšnosti a výkonnosti neziskových organizací v sociální práci. Studentka přitom 

vychází ze zdrojů, které získala při své praxi v Nadaci Via věnující se rozvoji filantropie a komunitnímu 

rozvoji. 

V rámci konceptualizace tématu uvádí studentka relevantní vysvětlení základních pojmů, které opírá 

o vhodnou literaturu. Vzhledem k tématu je dobré, že použila především literaturu českou, protože 

zahraniční pojetí komunitní sociální práce je odlišné od toho českého. Už samotná teoretická část 

napovídá, že studentka rozumí pojmům a používá je správně, nicméně skladba kapitol naznačuje 

jistou nesourodost. Ta je bohužel umocněna v empirické části, jež působí v řadě míst spíše 

deduktivně než empiricky. To je daň za snahu zobecnit velmi nesourodá témata do uceleného 

výsledku. 

V empirické části pracovala studentka formou rozhovorů s manažery organizací hlásících se k výkonu 

komunitní sociální práce. Snad pro tlak času odevzdání práce jsou výsledky rozhovorů spíše povrchní 

a bez potřebné hloubky a bez náznaku hledání hlubších souvislostí. Zvolená metoda interpretace, kdy 

studentka zobecňovala dva stejné výsledky u patřičné otázky nemá metodologickou oporu a je spíše z 

nouze ctností. Snaha zobecnit výsledek nebyla vhodnou strategií při tak malé základně respondentů a 

způsobu dotazování, který byl spíše povrchní. Výsledek, že za výkonností a úspěšností neziskové 

organizace v komunitní sociální práci stojí personální zajištění je skutečně málo. Navíc bohužel úplně 

chybí hlubší analýza filantropie, kterou slibuje název celé práce.  

Formální a grafické zpracování textu je v pořádku, úpravné. Stylisticky by mohly být některé části 

textu elegantnější. 

Spolupráce se studentkou byla začátcích intenzivnější, především při kalibraci tématu. Bohužel však 

načasování odevzdání práce těsně po provádění výzkumných rozhovorů mohlo zapříčinit jistou 

zkratkovitost v závěrech, která se odrazila v plytkých výsledcích výzkumu.  

Závěr: 

Po zvážení výše uvedených nedostatků doporučuji k obhajobě a v případě, že studentka obstojně 

obhájí výsledky práce před komisí navrhuji známku DOBŘE. 

V Praze 28.12.2018     

PhDr. Petr Vojtíšek, PhD. – vedoucí DP 


