
Katedra studií občanské společnosti 
                       Fakulta humanitních studií 
                       Univerzita Karlova v Praze  

Department of Civil Society Studies 
The Faculty of Humanities 
Charles University in Prague 

 

 

Posudek vedoucího diplomové práce 

Autor:   Bc. Lenka Čeplová 

Název práce:   Vplyv motivačných benefitov na fluktuáciu zamestnancov v neziskových      
organizáciách zameraných na sociálnu starostlivosť 
 
Vedoucí: Ing. Kateřina Legnerová, Ph.D., MBA, MSc. 
 

Kritéria hodnocení: Hodnocení (1 – 4): 

Zdůvodnění relevance tématu vzhledem k oboru Studia občanského sektoru  
 

1 

Téma odpovídá studovanému oboru. Autorka se zabývala neziskovými organizacemi, které poskytují sociální 
péči. 
  

Kvalita teoretického/konceptuálního rámce práce 

 
1 

V rámci teoretického vymezení autorka pracuje s pojmy motivace, motivační teorie a jejich využití v praxi. Zabývá 
se také tématem fluktuace pracovníků a jejích příčin i důsledků. 
 
Formulace cílů, výzkumných otázek či hypotéz  
 

1 

Hlavním cílem práce bylo zjistit, s čím jsou zaměstnanci v neziskových organizacích poskytujících sociální služby 
nespokojení a co způsobuje jejich fluktuaci. Autorka vhodně formulovala hypotézy a výzkumné otázky, které 
vedly k naplnění stanoveného cíle. Současně zjišťovala, jaké benefity tyto organizace využívají k motivaci 

zaměstnanců a zda existují rozdíly z hlediska velikosti či regionální působnosti zkoumaných neziskových 
organizací. 
 

Metody získávání a analýzy dat a jejich použití 
 

1 

Autorka zvolila formu kvantitativního výzkumu s využitím dotazníkového šetření. Tato forma umožnila získat 
dostatek relevantních dat k ověření formulovaných hypotéz. Ke zpracování dat použila korelační analýzu, která 
je vhodným nástrojem pro tento typ výzkumu. 
 

Kvalita závěrů práce 
 

2 

Autorka shrnula výsledky dotazníkového šetření a graficky znázornila jednotlivé odpovědi. Forma zpracování je 
na vysoké úrovni. Následně autorka formulovala doporučení ve čtyřech variantách, které se liší nákladností 
jejich realizace. Výsledky výzkumu autorka porovnávala s výzkumem provedeným v USA, nevyvodila však 
z tohoto porovnání možné příčiny zjištěných rozdílů, pouze konstatovala odlišnost. Diskuze je spíše stručná, 
autorce bych doporučila hlubší zamyšlení nad výsledky výzkumu. 

 

Práce se zdroji 
 

1 

Autorka vychází z dostupných zdrojů a to jak tuzemských, tak zahraničních. Použité zdroje odpovídají 
zvolenému tématu.  
 

Struktura práce, formulační a gramatická úroveň, grafická úprava 
 

1 

Práce je dobře strukturovaná, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují. Tabulky a grafy jsou přehledné, 
dobře popsané. Formulační a gramatická úroveň odpovídá požadavkům kladeným na závěrečné práce na FHS. 
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Celková známka před obhajobou:  
 
Diplomová práce odpovídá požadavkům na diplomové práce na Katedře studií občanské společnosti, doporučuji 
k obhajobě. 
 
Navrhovaná známka  1 

 

Otázky k obhajobě: 

V práci uvádíte: 

V porovnaní so zahraničným výskumom (Salamon, Geller 2007) uskutočneným v USA, boli 

v Českej republike výsledky miernejšie. Zatiaľ čo v USA označili neziskové organizácie ako 

hlavný dôvod odchodu svojich zamestnancov neschopnosť organizácie ponúknuť 

konkurencieschopnú mzdu, až 87% respondentov, tak v Českej republike tento dôvod 

uvádza len približne 66% respondentov. Rovnako tak aj v prípade možných dôvodov 

odchodu kvôli neschopnosti neziskových organizácií poskytnúť konkurencieschopné 

motivačné benefity. Vo výskume Salamon a Geller (2007), uviedli neziskové organizácie, 

v pomere približne 65%, že dôvodom odchodu ich zamestnancov je neschopnosť 

organizácie ponúknuť konkurencieschopné motivačné benefity. V Českej republike je 

situácia miernejšia, nakoľko tento dôvod uviedlo len približne 30% neziskových organizácií. 

 

Co považujete za příčiny těchto rozdílných výsledků? 

 

V Praze dne 18. 9. 2019 

 

………………………………………………. 
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