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1. Hodnocení volby tématu práce (relevance k oboru, 
originalita) 

a) výborně 
b) velmi dobře 
c) dobře 
d) nevyhovující 

Odůvodnění: 
 

Autorka si jako téma své diplomové práce zvolila proces zavádění osobních rozvojových plánu 
v neziskových organizacích. Legitimně se v úvodu ptá, jaké jsou bariéry při užívání tohoto 
nástroje. Možnosti profesního i osobního rozvoje jsou v současnosti důležitým atributem 
spokojenosti zaměstnanců nejenom v neziskovém sektoru a osvítit tento proces může pomoci 
dalším organizacím, které teprve ORP plánují zavádět. 

2. Hodnocení formulace hlavního cíle práce a) výborně 
b) velmi dobře 
c) dobře 
d) nevyhovující 

Odůvodnění: 
 

Práce si kladla za cíl popsat faktory, které ovlivňují zavádění osobních rozvojových plánů v 
neziskových organizacích, takto definovaný cíl přináší obohacení nejenom pro akademický 
svět, ale hlavně pro praxi a manažery, kterým může práce sloužit jako inspirace. 

3. Hodnocení provázanosti kapitol a struktury práce a) výborně 
b) velmi dobře 
c) dobře 
d) nevyhovující 

Odůvodnění: 
 

Teoretická část popisuje zakotvení neziskových organizací a osobních rozvojových plánů, 
představuje faktory, které mají dle dostupné literatury na ORP vliv.  
Empirická část postavená na zakotvené teorii identifikuje atributy mající vliv na proces 
implementace ORP v organizaci.  
Kapitoly na sebe plynule navazují, práce je přehledně strukturovaná. 

4. Hodnocení práce se zdroji, včetně zahraničních(?), 
míra vyjasnění pojmů, teoretické zpracování 

a) výborně 
b) velmi dobře 
c) dobře 
d) nevyhovující 

Odůvodnění: 
 

Autorka detailně popisuje teoretické zakotvení pojmů, opírá se o zahraniční literaturu. Seznam 
literatury obsahuje přes 70 zdrojů. 

5. Hodnocení metodologického uchopení a jeho 
zdůvodnění, etické aspekty výzkumu  
 

a) výborně 
b) velmi dobře 
c) dobře 
d) nevyhovující 

Odůvodnění: 
 

Metodologie byla postavené na zakotvené teorií a individuálních rozhovorech ve třech 
neziskových organizacích,  které byly vybrány na základě úrovně implementace osobních 
rozvojových plánů, což hodnotím pozitivně. Otázkou zůstává, zda by pro výsledky nebylo 
inspirativní zařazení firem stojících mimo neziskový sektor. 

6. Hodnocení zpracování a interpretace výsledků 
výzkumu 

a) výborně 
b) velmi dobře 
c) dobře 
d) nevyhovující 

Odůvodnění: 
 

Autorka identifikuje 5 fenoménů, které mají vliv na zavádění osobních rozvojových plánů 
v neziskových organizacích (Bezpečí organizace, Sdílení a učení se z chyb, Otevřenost a práce 
se zpětnou vazbou, Předání zodpovědnosti zaměstnancům, Podpora rozvoje zaměstnanců). 



 

Je evidentní, že byly identifikované kulturní prvky, které procesu zavádění napomáhají, 
citovaná literaturu se často opírá o nastavený proces zavádění, práce ovšem ukázala, že za 
úspěšnou implementací stojí jiné aspekty. 

7. Hodnocení naplnění cílů a zpracování závěrů práce a) výborně 
b) velmi dobře 
c) dobře 
d) nevyhovující 

Odůvodnění: 
 

Studentka plně naplnila hlavní a  dílčí cíle závěrečné práce. 

8. Hodnocení formální stránky práce a) výborně 
b) velmi dobře 
c) dobře 
d) nevyhovující 

Odůvodnění: 
 

Práce byla zpracována se všemi formálními náležitosti. 

9. Hodnocení přínosu práce pro praxi  a) výborně 
b) velmi dobře 
c) dobře 
d) nevyhovující 

Odůvodnění: 
 

Výsledky práce vnímám jako excelentní, studentka dokázala zachytit a  popsat jemné aspekty 
při řízení změny v organizaci, které mohou zásadně pomoci manažerům neziskových 
organizací. 

10. Otázky k 
obhajobě 

Bylo by pro výsledky práce inspirující zapojit do výzkumu i organizace mimo 
neziskový sektor? 
 
Zmiňovali účastnicí také proces zavádění ORP, byl pro ně důležitý? 
 

11. Celkové zhodnocení práce a) výborně 
b) velmi dobře 
c) dobře 
d) nevyhovující 

Odůvodnění: Předkládaná diplomová práce splňuje všechny formální požadavky na kvalitu diplomové 
práce. Autor se věnuje velmi zajímavému a aktuálnímu tématu. Práci doporučuji k obhajobě a 
navrhuji stupeň hodnocení výborně. 
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