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1. Hodnocení volby tématu práce (relevance k oboru, 

originalita) 

a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: 

 

Vybrané téma má vysokou relevanci jak ke studijnímu programu, tak k oboru a ke specializaci 

řízení. Kvalita sociální práce v náhradní rodinné péči (NRP) bude odviset od kvality sociálních 

pracovníků, kteří budou působit v doprovázejících organizacích. Motivace, stabilita, vzdělání a 

celková kvalita práce sociálních pracovníků pak budou výsledkem kvality personální práce 

vykonávané na úrovni jednotlivých organizací.    

2. Hodnocení formulace hlavního cíle práce a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: 

 

Cílem práce je zjistit, jak se doprovázejícím organizacím daří nalézat vhodné zaměstnance, a 

jakými způsoby tyto organizace dokáží tyto zaměstnance hodnotit a motivovat. Sekundárním 

cílem pak je popsat benefity, které nejvíce oceňují průvodci působící v doprovázejících 

organizacích. Formulace cíle je smysluplná a reálně dosažitelná. Má také vysokou společenskou 

užitečnost, neboť naplnění cíle přispívá k dalšímu rozvoji personální práce vykonávané 

v jednotlivých doprovázejících organizacích. 

3. Hodnocení provázanosti kapitol a struktury práce a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: 

 

Práce v teoretické části stojí na třech tematických pilířích, které tvoří odborné téma z oblasti 

sociální práce (náhradní rodinná péče) a dvě témata sociologicko-manažerská (neziskový 

sektor; vedení a řízení lidských zdrojů). Struktura práce je kompaktní. Teoretická část vytváří 

dostatečně pevný základ pro zpracování části empirické.  

4. Hodnocení práce se zdroji, včetně zahraničních, 

míra vyjasnění pojmů, teoretické zpracování 

a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: 

 

Diplomová práce dokládá diplomantčinu schopnost pracovat s odbornými zdroji, včetně zdrojů 

odborných. Autorka se dlouhodobě pohybuje v oboru náhradní rodinné péče, zná vývoj tohoto 

oboru jak po teoretické, tak po praktické stránce. Používané odborné pojmy definuje a pracuje 

s nimi korektním způsobem. 

5. Hodnocení metodologického uchopení a jeho 

zdůvodnění, etické aspekty výzkumu  

 

a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: 

 

Pro sběr dat byla zvolena metoda polo strukturovaných rozhovorů. Respondenty byli 

zaměstnanci, ze šesti doprovázejících organizací, působící buď na manažerské pozici, nebo 

klíčoví doprovázející pracovníci. Ti byli manažery doporučováni na základě v práci 

nespecifikovaných kritériích (str. 53). Podmínkou pro vedení rozhovoru byla minimálně roční 

pracovní zkušenost s řízením nebo přímým poskytováním průvodcovských služeb. 

Doprovázející organizace měly sídlo ve čtyřech krajích ČR, z nichž dva, Ústecký a Karlovarský, 



 

patří mezi sociálně slabé. Organizace však měly pověření k uzavírání dohod o výkonu 

pěstounské péče v celkem devíti krajích ČR. Podmínkou pro zařazení do zkoumaného vzorku 

byla skutečnost, aby doprovázející organizace měla uzavřeno minimálně 80 dohod o výkonu 

pěstounské péče. Diplomantka od všech respondentů získala informovaný souhlas, ve kterém 

jim přislíbila anonymizaci a vysvětlila způsob využití získaných dat. 

6. Hodnocení zpracování a interpretace výsledků 

výzkumu 

a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: 

 

Audiozáznamy rozhovorů byly přepsány a následně kódovány. K analýze dat byla využita 

metoda zakotvené teorie. Při kategorizaci byla posuzována vazba jednotlivých kategorií 

k položeným výzkumným otázkám. Souvislosti mezi vzniklými kategoriemi pak byly 

vytvářeny pomocí axiálního kódování. 

7. Hodnocení naplnění cílů a zpracování závěrů práce a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: 

 

Diplomantka si je vědoma rozsahu výpovědní hodnoty, kterou jí formulované závěry, s ohledem 

na rozsah zkoumaného vzorku, mají. Nicméně cíle diplomové práce se jí podařilo splnit. 

Dosažené výsledky mají praktické využití a lze je využít při zkvalitňování personální práce 

v doprovázejících organizacích.  

8. Hodnocení formální stránky práce a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: 

 

Diplomová práce splňuje formální požadavky na ni kladené. Je psána čtivým jazykem bez 

gramatických chyb.  

9. Hodnocení přínosu práce pro praxi  a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: 

 

Diplomové práce může v praxi nalézt široké uplatnění a to jak v manažerské, tak v přímé práci. 

Obsahuje inspiraci, kterou lze přenést i do jiných organizací poskytujících průvodcovské služby 

v náhradní rodinné péči. Je však i vhodným vzdělávacím nástrojem pro nově nastoupivší 

zaměstnance - manažery, personalisty i sociální pracovníky - do organizací působících v oblasti 

náhradní rodinné péče. Doporučuji, aby autorka diplomovou práci převedla do formátu článku 

a ten následně publikovala v některém z odborných časopisů. 

10. Otázky k 

obhajobě 

1) Zdůvodněte výběr informantů na základě manažerova/manažerčina doporučení. Na 

základě vlastních zkušeností diskutujte, zda by, např. náhodným způsobem výběru 

informantů, mohlo dojít k odhalení zásadně nových zjištění.    

11. Celkové zhodnocení práce a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: Diplomová práce je velmi pečlivě zpracována. Ve všech oblastech teoretické části přináší 

komplexní přehled popisované tematiky. Díky empirické části zprostředkovává také užitečné 

podněty pro vedoucí průvodcovských služeb odpovídající za řízení lidských zdrojů. Popisuje, 

z jakých zdrojů pramení spokojenost průvodců zaměstnaných v doprovázejících službách a 

nabízí tak všem poskytovatelům těchto služeb návod, jak k průvodcům přistupovat, a jak také 

dlouhodobě udržovat jejich motivaci na vysoké úrovni.  

 

 

        

 

Dne 27. ledna 2020 

 …………………………………………………………………….. 

podpis autora posouzení 


