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Zdůvodnění relevance tématu vzhledem k oboru Studia občanského sektoru  
 

1-2 

Práce pojednává o neziskových organizacích v oblasti poskytování sociální péče, která je součástí sociálních 
služeb. Jedním z cílů Lenky Čeplové bylo zjistit, z jakých důvodů zaměstnanci odcházejí z neziskových organizací 
zaměřených na sociální péči, a jaké typy motivačních zaměstnaneckých benefitů jsou využívány vedoucími 
pracovníky k tomu, aby předcházely nežádoucí fluktuací svých zaměstnanců. 
Téma sociální péče spadá do občanského sektoru, pokud jde o subjekty poskytující péči, ale více do sociální 
politiky, která je vyučována okrajově. 

Kvalita teoretického/konceptuálního rámce práce 
 

2 

Studentka vychází z Armstronga, který rozlišuje dva typy motivace, a to vnitřní a vnější motivaci. Tím, že 
neziskové organizace často nedisponují dostatkem finančních prostředků, které by byly schopny využít pro 
podporu vnější motivace, autorka se domnívá, že se neziskové organizace snaží využívat alespoň motivaci vnitřní. 
Připomíná teorii  spravedlivosti v neziskovém sektoru, dobrovolnou a nedobrovolnou fluktuaci, odměňování 
zaměstnanců atd. 
 

Formulace cílů, výzkumných otázek či hypotéz  
 

1 

Cílem práce autorky bylo kvantitativně zmapovat, jaké důvody vedou zaměstnance neziskových organizací 
poskytujících služby sociální péče k odchodu z organizace, přičemž v rámci výzkumné otázky testovala hypotézy, 
které vycházejí z provedeného výzkumu Salamon a Geller v neziskových organizacích v USA.  
Výzkumná otázka č. 1: Jaké důvody vedou zaměstnanců neziskových organizací zaměřených na sociální péči v 
České republice k odchodu z organizace? 
Výzkumná otázka č. 2: Jaké motivační benefity využívají neziskové organizace zaměřené na sociální péči v České 
republice? 

Metody získávání a analýzy dat a jejich použití 
 

1-2 

Tvrzením první hypotézy je, že v průměru 50% zaměstnanců neziskových organizací poskytujících služby sociální 
péče v ČR odchází kvůli nevyhovující výši mzdy. Druhá hypotéza tvrdí, že v průměru 70% zaměstnanců 
neziskových organizací poskytujících služby sociální péče v ČR, odchází kvůli neatraktivním motivačním 
benefitem. Je zřejmé, na základě čeho byly hypotézy právě takto formulované? Byly využity již provedené 
výzkumy? 
K testování hypotéz studentka použila Z-test. Metodou hodnocení závislosti dvou náhodných hodnot byla 
korelační analýza, jejímž úkolem je zkoumat lineární závislosti. Ve kvantitativním výzkumu porovnávala statistické 
údaje. Oceňuji práci se statistickými daty a použití statistických metod, které nejsou předmětem ve studijním 
plánu studovaného oboru. 

Kvalita závěrů práce 
 

2 

Zvolenou technikou sběru dat byl dotazník - z celkového množství 194 platných dotazníků vyplnilo dotazník 165 
žen (82%), a 36 mužů (18%). Neziskové organizace – výzkumný vzorek byly vybrány z elektronického Registru 
poskytovatelů sociálních služeb (MPSV ČR). V rámci dotazníkového šetření autorka zjistila, že vedoucí 
pracovníci neziskových organizací zaměřených na sociální péči odešli z předchozího zaměstnání především z 
důvodu nevyhovujících mezilidských vztahů na pracovišti.  

Práce se zdroji 
 

1 
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V práci byly použity zdroje uvedené na seznamu použité literatury a pramenů. 

Struktura práce, formulační a gramatická úroveň, grafická úprava 
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Text má vhodnou strukturu, studentka vypracovala přehledové tabulky a grafy. 
 

 
Celková známka před obhajobou:  1 - 2 

 

Otázky k obhajobě: 

1) Autorka tvrdí, že nejčastějším důvodem, který respondenti uváděli, byla nevyhovující výška 

mzdy, což označilo až 66% dotazovaných respondentů. Jako druhý důvod označili, že 

zaměstnancům bylo nabídnuto zajímavější pracovní místo, což uvedlo přibližně 37% 

respondentů. Třetí důvod odchodu uvedli respondenti neschopnost organizace nabídnout 

konkurenceschopné motivační benefity.  

Byly nějaké odlišnosti ve výsledcích v závislosti na právní formě organizace? 

 

2) Autorka uvádí, že ze všech zkoumaných neziskových organizací až 89% nabízí motivační 

benefity svým zaměstnancům, přičemž ve většině případů jedná o plošné motivační benefity.  

Jakým způsobem lze dosáhnout změny k individuálnímu přístupu? 

 

Celkové vyjádření/komentář oponenta práce: 

Diplomovou práci Bc. Lenky Čeplové doporučuji k obhajobě. 

 

 

V Praze dne 5. 9. 2019 

Marie Dohnalová 

………………………………………………. 

Podpis oponentky práce  

 

 


