
 

 

HODNOCENÍ MAGISTERSKÉ PRÁCE 

 

FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ UK 

 

ŘÍZENÍ A SUPERVIZE V SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNICÝCH ORGANIZACÍCH 

Jméno autora/ky práce  

 Bc. Michaela Čížková  
 

Název práce   

 Zavádění osobních rozvojových plánů v neziskových organizacích  
 

Autor posudku – jméno Mgr. Dana Hradcová, Ph.D. 

Vedoucí práce /oponent  

 Mgr. Jiří Krejčí  

 

Rok obhajoby 2020 

Specializace 

 

1. Hodnocení volby tématu práce (relevance k oboru, 

originalita) 

a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: 

 

 

Zavádění osobních rozvojových plánů (ZORP) spadá do oblasti řízení, je běžnou součástí 

praxe personálního managementu. Autorka v úvodu poznamenává, že jde o „nejčastěji 

využívaný nástroj“ v oblasti vzdělávání zaměstnanců, se kterým se během své praxe setkávala. 

Nejvíce ji překvapuje „nedostatek či dokonce absence návodu, jak při zavádění osobních 

rozvojových plánů postupovat a jak poznat, že je daná organizace na jejich [zavedení?] 

připravena” (s. 2–3). Usuzuje, že pro nevládní neziskové organizace (NNO) není k tématu 

rozvoje zaměstnanců dostatek informací a svou prací chce přispět ke zpřístupnění tématu. 

Práci od začátku provází nejasnost, zda bude pojednávat šířeji o tématu rozvoje zaměstnanců v 

NNO, o systému vzdělávání nebo specificky o zavádění ORP. 

 

2. Hodnocení formulace hlavního cíle práce a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: 

 

Cíl práce ”identifikace faktorů, které hrají roli v zavádění osobních rozvojových plánů v 

neziskových nestátních organizacích” přesahuje “ambice práce“: stát se vodítkem organizací 

při zavádění ORP, poskytnutí informací jak dostupných v zahraniční literatuře, tak i zjištěných 

v samotném výzkumu práce“. V části empirické, kapitola 2 Cíl výzkumu (s. 43) se pro mě cíl 

stává méně srozumitelným. Jde autorce o spokojenost zaměstnanců a jejich zapojení do 

plánování vlastního rozvoje prostřednictvím ORP a o zlepšení time managementu? Chce se 

zaměřit jen na skupinu zaměstnanců v přímé péči v sociálních sužbách nebo obecně na 

pracovníky NNO? V téže kapitole se totiž zároveň dozvídáme důvody, proč mají pracovníci 

v přímé péči minimální vliv na svůj vlastní rozvoj: nedostatek financí a pasivita pracovníka 

(kvůli vyššímu věku!) a „(ne)kvalitě absolvovaných školení“. Jak toto sdělení souvisí 

s vymezením cíle práce mi není jasné. Možná je to pokus o popis problému, který nevyplynul 

z teoretické části? V posledním odstavci textu vztahujícího se k cíli se vracíme k záměru zjistit 

„podpůrné a bránící faktory“, ale také „shrnout ideální stav zavádění“ a jako „sekundární cíl“ 

si autorka klade za úkol zjistit, zda je ORP vhodným nástrojem pro všechny zaměstnance 

v organizacích. 

   

3. Hodnocení provázanosti kapitol a struktury práce a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 



 

Odůvodnění: 

 

Struktura práce je vcelku logická. Definice typů organizací, financování NNO a kapitola Human 

resource Management (proč v angličtině?) jsou pojaty obecně, tvoří zmiňovaný širší kontext. 

V kapitole o ORP chybí specifikace pro NNO, dvě uvedené případové studie jsou z oblasti 

zdravotnictví a soukromého sektoru. 

4. Hodnocení práce se zdroji, včetně zahraničních(?), 

míra vyjasnění pojmů, teoretické zpracování 

a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: 

 

V práci jsou použity české i zahraniční zdroje, jejich výběru se autorka jistě věnovala. 

Poměrně málo je zastoupena literatura týkající se NNO, na něž se DP zaměřuje. Vyhledala 

jsem pouze dva uváděné zdroje Hall (2004) na straně 29 – překlad je nepřesný a nesprávně 

citovaný a i v případě Grohnertová a kol (2014) na straně 30 jsou také nepřesnosti – ve studii 

šlo o tři organizace, nikoli o tři sektory, jak je uvedeno v DP, a také překlad „devíti možných 

úskalí“ není příliš přesný (např. "a lack of safety to talk about mistakes" je přeložen jako 

"nedostatečná důvěra mezi zaměstnancem a managementem pro otevřenou konverzaci").  

 

5. Hodnocení metodologického uchopení a jeho 

zdůvodnění, etické aspekty výzkumu  

 

a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: 

 

Úvod do empirické části nás poněkud překvapivě přivádí k tématu řízení změny. Souvislost 

s tématem práce a cílem výzkumu je nejasná, potýkám se s určitou nesrozumitelností sdělení: 

„Téma zavádění čehokoli nového v organizaci může být náročné i v případě, že je organizace 

přesvědčena o nezbytnosti změny a ta je všeobecně podporována. Pokud však podpora změny 

není společným jmenovatelem, může organizace narazit na různé překážky“ (s.41). Je onou 

změnou zavádění ORP do NNO a je celá práce věnována řízení procesu změny? Další kapitoly 

ani rámování celé práce tomu nenasvědčuje. 

 

Nepomáhá mi ani vymezení výzkumného problému na straně 42: „Téma rozvoje zaměstnanců 

v neziskových organizacích, kterým se tato práce zabývala, je jedním z faktorů jak 

spokojenosti zaměstnanců, tak i udržitelnosti (sustainability) a rozvoje organizace. Tato práce 

si klade za cíl stát se pomůckou v orientaci touto problematikou pro organizace, které buďto 

uvažují o zavedení systematického rozvoje zaměstnanců a zvažují osobní rozvojové plány jako 

jednu z možností, systém vzdělávání již v minulosti zkoušely zavést a z nejrůznějších důvodů 

snahy selhaly, či mají systém již zaveden, a přesto nedosahuje očekávaných výsledků. 

Přestože je rozvoj zaměstnanců jen dílkem faktorů úspěchu, věřím, že je jednou ze snáze 

ovlivnitelných součástí kultury, pokud jsou připraveny určité podmínky.“  Tento odstavec činí 

výzkumný problém a vymezení pole výzkumu dále nejasným. Těžko mohu posoudit, zda 

zvolené metody můžou vést k jeho vyřešení. 

 

Organizace, které se zapojily do výzkumu jsou jistě zajímavé a jejich zkušenosti se zaváděním 

ORP by mohly být inspirací pro další organizace. Autorka se chtěla vyvarovat „zjednodušení a 

opomenutí faktorů”, a tak volí tři různé typy organizací. Jejich odlišnosti popisuje na straně 

48. Jde o změť hledisek, předpokladů a slov, mezi nimiž jsem těžko hledala souvislosti. 

Možná jde jen o problém se stylistikou. Následuje krátký popis tří organizací, jejichž 

zaměstnanci se účastnili výzkumu.  „Popis analyzovaných organizací“ a následnou analýzu lze 

těžko chápat jako „tři samostatné případové studie“ zavádění ORP (s. 67).  

 

V prvním případě (Sananim) se dozvídáme něco o historii organizace a jejich dlouholeté 

zkušenosti s ORP. Zde je ORP nazýváno systémem, přičemž v krátkém popisu organizace 

autorka tvrdí, že sociální pracovnice je člověk, který tento systém zná a chápe, protože byl u 

jeho zrodu, zatímco zaměstnanci jsou “na druhém konci onoho systému, a proto ho chápou a 

vnímají jinak”. Výběr zaměstnanců dále zdůvodňuje možností „porovnání se systémem 

rozvoje v jiných organizacích, kde jsou ORP také oficiálně zavedeny, ale jejich praktické 

využití vypadá odlišně“. Není tedy jasné, na co se celý výzkum zaměřuje – na porovnávání 

(celého) systému rozvoje zaměstnanců v několika organizacích nebo na zavádění ORP? Vazba 

výběru účastníků na porovnávání systému mi není jasná. Dále se zde dozvídáme něco o 

metodě polostrukturovaného rozhovoru.  

 



 

Druhá organizace – Lékaři bez hranic – je představena prostřednictvím základních principů, 

organizační struktury české pobočky a negativního vztahu laické veřejnosti k „tzv. migrační 

krizi“. Data byla získávána následovně: „Vzhledem k vytíženosti zaměstnanců způsobeným 

zaváděním nového strategického plánu, komplexním zjišťováním zpětné vazby na různé 

aspekty spokojenosti zaměstnanců organizace a zároveň stěhováním se do nových prostor, 

poskytla pro tento výzkum informace o výstupech výše řečených průzkumů. Dalším vstupem 

byl rozhovor s HR pracovnicí české kanceláře, která pomohla s interpretací dat a zároveň 

poskytla vhled do samotné organizace.” Ve vztahu k tématu práce „má organizace za sebou 

první cyklus osobních rozvojových plánů, který trval rok a půl, a nacházel se po fázi 

vyhodnocování výsledků”. Lze se tedy (jen) dohadovat, že autorka mohla získat relevantní 

data.  
 

Organizace Sue Ryder je třetím typem organizace. Studentka se zde účastnila diagnostiky. 

Uvádí krátkou charakteristiku organizace a také popis metody HCD. Dále uvádí, že data pro 

svůj výzkum získala polostrukturovaným rozhovorem (součást HCD?), přičemž zaměstnanci 

byli rozděleni do skupin: pozitivní, neutrální, záporný vztah ke vzdělávání. Jak k rozdělení 

došlo? Jaká je souvislost diagnostiky organizace prostřednictvím HCD a výzkumu této 

diplomové práce zaměřeného na zavádění ORP? Proč je v této případové studii v popisu 

organizace uváděn výsledek analýzy HCD?  

 

Není jasné, co je jádrem výzkumu, zda celý systém rozvoje, nebo systém vzdělávání, nebo 

ORP s důrazem na jejich zavádění do praxe (téma diplomové práce). Tři případové studie 

nemohou dát „komplexní pohled na problematiku“ (s.53), jak navrhuje autorka, ale jen 

situovaný pohled na problematiku vážící se k prostředí jednotlivých organizací. Výsledky 

výzkumu mohou skutečně přinést „rozličné výsledky“ (s.52), ale to nevidím jako problém.  

 

V práci je ORP redukován takřka výhradně ve vazbě na vzdělávací aktivity zajišťované 

z externích zdrojů (např. povinné vzdělávání zaměstnanců v sociálních službách). S dalšími 

formami podpory osobního rozvoje se nesetkáváme. 

 

Autorka uvádí, že provedla dostatečná opatření k anonymizaci rozhovorů, nicméně např. u 

vedoucí terénní služby v Sananimu, nebo u HR pracovnice v organizaci Lékaři bez hranic si 

nejsem anonymizací zdroje jistá. Možná je to mou nepozorností, ale nikde v práci jsem 

nezaznamenala, zda a jak byl vyjednán souhlas vedení organizace se zveřejněním dat 

z výzkumu.  

 

 

 

6. Hodnocení zpracování a interpretace výsledků 

výzkumu 

a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: 

 

Studentka uvádí, že na hlavní výzkumnou otázku „Jaké faktory dle dostupné literatury mají 

vliv na zavádění osobních rozvojových plánů?”  částečně odpověděla v teoretické části. 

Předpokládala bych, že výsledek analýzy teoretické části – identifikace faktorů pro/ti zavádění 

ORP– bude východiskem pro výzkum ve vybraných organizacích, nicméně tuto souvislost 

v práci hledám těžko. Zatímco já postrádám analýzu zdrojů, se kterými studentka pracovala ve 

vztahu k tématu práce, autorka konstatuje, že k tématu ORP „vznikla rešerše, která v kontextu 

České republiky chyběla” (s.68). 

 

Odpověď na dílčí otázku “Kdy je organizace připravena na zavádění osobních rozvojových 

plánů?” má pro mě až komický rozměr. Podle autorky je to totiž tehdy, „pokud jsou v kultuře 

organizace zakotveny fenomény, které vyšly z výzkumu“ (s. 68). Kromě jiného, tak jsou zcela 

opomenuty aspekty strukturální – tedy nastavení procesu, který je pro zavedení a užívání ORP 

nezbytný a také například formát/formulář ORP. 

 

Dále odpovídá autorka na otázky po faktorech podporujících a bránících zavádění ORP 

v NNO několika „fenomény“: bezpečí organizace, sdílení a učení se z chyb, otevřenost a práce 

se zpětnou vazbou, předání zodpovědnosti zaměstnancům a podpora rozvoje 

zaměstnanců (s.68). Pokud jsou „fenomény přítomny působí jako podporující faktory při 



 

zavádění ORP“, pokud ovšem nechybí nebo se neobjevují „v negativní konotaci“. V takovém 

případě se proměňují ve faktory bránící. Fenomény a faktory jsou tedy totéž, přičemž jde o 

jednu sadu pěti fenoménů/faktorů, které mohou mít buď kladnou nebo zápornou hodnotu? Na 

jiném místě jako by se fenomény proměňovaly v základní vlastnosti organizace, anebo 

v hodnoty: „Mimo jiné díky zakotvené teorii se nejdůležitějšími fenomény při zavádění ORP 

ukázaly být základní vlastnosti organizace. Tyto vlastnosti dávají dohromady a určují kulturu 

organizace – to jaká organizace je, jací jsou zaměstnanci, jaké hodnoty vyznávají atd. Tyto 

hodnoty jsou pak ovlivňovány fenomény, které byly pojmenovány na základě výzkumu, a to 

bezpečím organizace, sdílením a učením se z chyb, otevřeností a prací se zpětnou vazbou, 

předáním zodpovědnosti zaměstnancům a podporou rozvoje zaměstnanců.“ (s.70). ORP je 

přitom součástí zmiňované podpory rozvoje zaměstnanců, "jednou z možností", jak říká sama 

autorka (viz citát z DP výše), a tak se nemůžu ubránit dojmu, že se ocitáme v bludném kruhu.  

 

Autorka bezprostředně navazuje tématem neúspěšného zavádění ORP a nabízí porovnání 

s výsledkem studie Grohnertové a kol. Studentka uvádí, že jde o studii týkající se všech tří 

sektorů, ale dle autorů se zaměřuje jen na ziskový a státní sektor. Vzhledem k tomu, že pro 

zkoumané organizace bylo zavedení ORP povinné, nemůže nás překvapit, že výsledky platí 

pro situaci, „kdy už organizace osobní rozvojové plány zavedla“ (s.69). Studentka 

nevysvětluje, proč si vybrala právě tuto studii pro porovnání s výsledky vlastního výzkumu, 

nicméně vzhledem k tématu práce bych uvítala větší pozornost věnovanou specifice 

nevládních neziskových organizací.  

 

V analýze dat z rozhovorů (na jiném místě studentka uvádí, že využila i terénních poznámek a 

dalších výzkumů a dokumentace) se setkáváme s výše zmíněnými fenomény ilustrovanými 

více či méně trefnými citacemi z rozhovorů kombinovanými s dalšími teoriemi a poznatky 

z odborné literatury. Když se podívám na otázky, které si pro polostruktorované rozhovory 

tazatelka připravila (příloha DP), jsem výsledkem analýzy překvapena. Otázky uvedené 

v rozhovoru (např. rozhovor typ1 „Q: A Vám to vyhovuje takto? Q: Takže Vám ten systém 

takhle vyhovuje? Ten pro Vás? Q: Cítíte, že kdybyste chtěl, tu podporu máte?“) částečně 

působí spíše jako přepis rozhovoru než scénář. V jednom případě zůstala v příloze i odpověď 

(„A: No, nechce se mi to moc soudit, já doufám, že jo, ale.”). Otázkou pro mne zůstává, jaký 

smysl/roli pro analýzu má výběr tří různých organizací v různých fázích vývoje ne/zavádění 

ORP. 

 

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

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: 

 

Faktory podporující a bránící zavedení ORP v NNO nebyly dostatečně identifikovány a práci 

lze těžko použít jako vodítko při zavádění ORP.  

8. Hodnocení formální stránky práce a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: 

 

Závažné stylistické a drobné gramatické chyby. 

9. Hodnocení přínosu práce pro praxi  a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: 

 

Autorka dospěla k závěru, že „proces zavedení ORP je velmi náročný, v dlouhodobém 

hledisku se investovaná energie vrátí zpět v podobě spokojených, motivovaných a 

kompetentních zaměstnanců“. Domnívám se, že zmiňovaný proces není v práci dostatečně 

popsán, fenomény/faktory, které jsou uváděny jako výsledky analýzy jsou velmi obecné a 

proměnily se „v základní vlastnosti organizace“. Tento výsledek autorka předpokládala (s. 67) 

a zdůvodňuje jej výběrem organizací a jejich představení v samostatných případových 

studiích. Já se naopak domnívám, že pokud by byly případové studie zpracovány důkladněji 

(stejně jako rozhovory s účastníky výzkumu), dosáhla by konkrétních inspirativních 

charakteristik zavádění ORP v různých fázích vývoje organizace. 

 



 

10. Otázky k 

obhajobě 

  

Vyjmenujte faktory, které podporují zavádění ORP v NNO. 

Vyjmenujte faktory, které brání zavádění ORP v NNO. 

Vysvětlete prosím podrobně, jaká data jste analyzovala a jak jste při analýze 

postupovala. 

  

 

 

11. Celkové zhodnocení práce a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění:  

Nepochybuji o tom, že paní Michaela Čížková během svého studia získala mnoho poznatků 

z oblasti řízení a kvalitativního výzkumu. Svých zkušeností využila v diplomové práci a 

možná právě kombinace všeho vědění z diagnostiky, kvalitativního výzkumu, personálního 

managementu a řízení změny způsobila, že práce jakoby „nedržela pohromadě“ a hlavní téma 

a cíl práce, jež se měly opírat o zkušenost lidí ze tří NNO, se poněkud vytratily. K obtížím při 

čtení práce a pochopení logiky výzkumu přispívají nedostatky ve stylistice. Přes veškerou 

snahu, jsem některé části práce těžko chápala a některé souvislosti mi nejspíše unikly. 

Doufám, že autorka hodnocení přijme jako příležitost k dalšímu osobnímu rozvoji a přeji jí 

hodně úspěchů v další práci. 

 

 

 

 

 

 

        

 

Dne 5. února 2020 

 …………………………………………………………………….. 

podpis autora posouzení 


