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1. Hodnocení volby tématu práce (relevance k oboru, 

originalita) 

a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: 
 

Téma poukazuje na aktuální trendy v rozvoji týmů (nejen) v oblasti neziskových organizací. Tato 
metoda je vysoce relevantní pro manažery, lídry i supervizory v sociálních a zdravotních 

organizacích i jinde. 

2. Hodnocení formulace hlavního cíle práce a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: 

 

Autorka diplomové práce si klade otázku, jak sociomapování působí na komunikaci a spolupráci 

uvnitř týmu, což je dobře zformulovaná výzkumná otázka s vhodně zvoleným metodologickým 

rámcem.  

3. Hodnocení provázanosti kapitol a struktury práce a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: 

 

Kapitoly jsou na sebe vhodně navázané a tematicky je práce velmi dobře uchopená. Práce má 

jasnou a logickou strukturu. Jednotlivé kapitoly jsou mezi sebou propojeny, což zvyšuje čtivost 

celého textu. 

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

míra vyjasnění pojmů, teoretické zpracování 

a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: 

 

Autorka práce využívá pro diplomovou práci nadstandardní počet zdrojů (kolem 250), se zdroji 

vhodně pracuje a správně cituje. Drobné chyby jsou ojedinělé (např. občasný překlep 

v interpunkci). Práce je teoreticky výborně zpracována, autorka používá odborný jazyk a 

prokazuje vysokou míru dovedností v oblasti analýza a syntézy odborných poznatků.  

5. Hodnocení metodologického uchopení a jeho 

zdůvodnění, etické aspekty výzkumu  

 

a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: 

 

Práce je adekvátně metodologicky uchopena, akční výzkum je vhodnou metodou pro danou 

výzkumnou otázku. Oceňuji vysvětlení epistemiologického východiska autorky a bližší 

seznámení s průběhem výzkumu z perspektivy jednotlivých fází. Část týkající se analýzy dat 
bych možná doporučila přesunout do metodologické části práce. Autorka používá vysoce 

odborný slovník, přesto jsou metody vysvětleny srozumitelně. Oceňuji nakládání s etickými 

aspekty práce optikou Belmontova reportu.  

6. Hodnocení zpracování a interpretace výsledků 

výzkumu 

a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: 

 

 Výsledky jsou srozumitelné a dobře popsané. Struktuře prezentování výsledků pomohl zvolený 

rámec (model ABC). Ocenila bych možná víc informací o samotném pozorování autorky. 



 

Rozumím tomu, že se autorka chtěla opírat především o „hmatatelná“ data, myslím ale, že si 

mohla dovolit větší volnost v reflexi vlastního pozorování v rámci daných rozvojových 

workshopů.  

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

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: 

 

Oceňuji kritický pohled autorky na limity výzkumu (včetně zahrnutí jevů jako je spontánní 

remise do uvažování o účinnosti intervencí). Diskuze je rozsáhlá a věnuje se klíčovým 

problémům, které z výzkumu vyplynuly. Autorka se také věnuje praktickým přesahům své práce 

(viz dále). Ještě bych ocenila hlubší zamyšlení nad teoretickým významem daných poznatků a 

případným návazným výzkumem.  

8. Hodnocení formální stránky práce a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: 

 

Práce naplňuje požadavky na formální záležitosti diplomové práce. Úprava práce je výborná, 

obrázky a grafy dobře umístěné a zpracované.  

9. Hodnocení přínosu práce pro praxi  a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: 
 

Autorka vhodně navrhuje opatření pro podobný typ organizace, který zkoumala ve svém akčním 
výzkumu. Její postřehy jsou praktické, proveditelné a k věci. Myslím, že pročtení diplomové 

práce klíčovými a vedoucími pracovníky neziskových organizací může vést k obohacení a 

inspiraci.  

10. Otázky k 

obhajobě 

1) Jak by se mohlo na práci navázat v dalším výzkumu (například v disertační práci)? 

2) Jak by šlo (kterými výzkumnými designy) danou problematiku ještě zkoumat? Máte 

nápad například na design experimentu, který by ověřoval účinnost dané intervence? 

 

 

11. Celkové zhodnocení práce a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: Práci hodnotím celkově jako mimořádně zdařilou. Zvláště oceňuji bohatý výběr literatury čítající 

především zahraniční zdroje, neotřelé metody výzkumu, čtivost celého textu, praktické výstupy a 

doporučení a logiku stavby celé práce. Autorka rovněž prokázala, že dokáže kriticky přemýšlet 

jak nad svými závěry, tak nad závěry prací, na něž navazuje. Navrhuji známku „výborně“.  
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