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Kriteria hodnocení: Hodnocení: 
Vhodnost a aktuálnost tématu vzhledem k oboru Studia občanského sektoru  1 
Stručné slovní hodnocení: Téma je přiměřeně aktuální. 
Využití relevantní teoretické literatury včetně cizojazyčné 2 
Stručné slovní hodnocení: Práce čerpá z dostačujícího okruhu odborné literatury. K tématu odlišností mezi 
veřejnou správou a OOS jako poskytovateli sociálních služeb je však zahraniční literatury mnohem víc a zde 
důkladnější rešerše téměř chybí. Celkově si myslím, že práce věnuje zbytečně moc prostoru základnímu popisu 
OOS a veřejné správy, přičemž by se více do hloubky měla soustředit na jejich podobnosti a odlišnosti jako 
poskytovatelů služeb, tj. jít rovnou k jádru DP.     
 
Formulace cíle (problém, dílčí cíle) s využitím teorie 3 
Stručné slovní hodnocení: Cíl práce je jasně formulován v úvodu práce, vazba na teorii však chybí. Přitom právě 
u zvoleného tématu by to bylo velmi dobře možné, protože rozdíly mezi OOS a veřejnou správou jako 
poskytovateli služeb se věnuje řada teorií. Autorka sice teorie uvádí, ale jednak každou jen velmi stručně a 
jednak nejsou propojeny s výzkumem. 
Z hlediska cíle mám pochyby o tom, zda bylo správné srovnávat přímé poskytovatele služeb (OOS) s úřadem 
městské části, který přímo služby téměř neposkytuje (kromě poradenství), ale deleguje ji na své příspěvkové 
organizace. Z hlediska srovnatelnosti by asi měly být srovnávány OOS a příspěvkové organizace. To je i otázka 
k obhajobě kterou by studentka měla objasnit. 
Za chybný také považuji dílčí cíl (naštěstí deklarovaný jen v úvodu), zjistit, zda zavedení systému hodnocení 
kvality má vliv na kvalitu poskytovaných služeb. Jak autorka sama píše, kvalitu přece posuzují především klienti 
služby, jenže jejich hodnocení nebylo součástí výzkumu. DP tak může o vlivu na kvalitu vypovídat jen 
zprostředkovaně skrze názory pracovníků OOS a úřadu; to není příliš validní. 
 
Formulace hypotézy (výzkumné otázky) 2 
Stručné slovní hodnocení: Výzkumné otázky jsou formulovány v práci jasně, ale chybí mi jejich teoretické 
zdůvodnění. V této práci by šlo položit i hypotézy, vyvozené z teorie. 
 
Splnění vytčeného cíle  2 
Stručné slovní hodnocení: Studentka stanovený cíl celkově naplnila. Rešerše literatury zabírá přibližně dvě třetiny 
práce a je dostačující. Bohužel však nevyúsťuje v žádné teoretické předpoklady o odlišnostech veřejné správy a 
OOS jako poskytovatelů služeb, které by tvořily můstek k následující části. 
Za jedno z hlavních a zajímavých zjištění považuji to, jak odlišně vnímali zaměstnanci úřadu a OOS proces 
zavádění hodnocení kvality (pro jedny byl věcí přežití, pro druhé „životně důležitý“ nebyl); z toho potom 
vyplývala odlišná hloubka a šíře jejich angažovanosti. To je kvalitní závěr. Problém je, že na jedné straně šlo o 
pracovníky OOS, která přímo služby poskytuje, a na druhé o pracovníky MČ, která pro většinu služeb zřizuje 
příspěvkovou organizaci. To je faktor, který by také odlišnou míru angažovanosti mohl vysvětlovat a intervenuje 
tak do vztahu, který autorka popisuje (aniž to autorka hlouběji reflektuje). Dalším faktorem, který by mohl mít 
vliv na míru angažovanosti, je velikost organizace – čím větší počet zaměstnanců, tím větší neosobnost a menší 
míra angažovanosti (velikost organizace přitom autorka neuvádí) .  
Nedostatkem práce je, že přehledně a systematicky neprovádí srovnání různých systémů hodnocení kvality 
použitých v jednotlivých MČ a v OOS, tj. systému daného zákonem o sociálních službách, ISO a MA 21, a jejich 
relevance pro oblast sociálních služeb. Čtenář tak přesně neví, nakolik je vlastně např. MA 21 relevantní pro 
sociální služby a nakolik je tedy vlastně srovnání se systémem hodnocení sociálních služeb vůbec opodstatněné.  
 
Vhodnost zvolených metod a jejich použití 2 
Výběr vzorku je popsán velmi dobře, jen není jasné, proč bylo osloveno 7, 3 a 5 OOS (s. 48). Kladně hodnotím 
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počet respondentů (celkem 18). Nástroj sběru dat je také popsán dobře, jen mohla autorka systematičtěji použít 
analýzu dokumentů (metodik), aby tak došla ke srovnání systémů hodnocení kvality použitých v jednotlivých MČ 
a v OOS. Část 5.5.1 by měla patřit do 5.3. Pozor na záměnu „numerologické“ namísto „nenumerické“ na s. 47.  
Kladně hodnotím popis metody analýzy rozhovorů. V celé části 6 je patrná snaha po srovnávání dat a hledání 
vztahů mezi nimi, což také hodnotím velmi kladně. Kdyby byla práce lépe teoreticky ukotvena, mohla by 
studentka dojít k hlubším a přehlednějším zjištěním.  
 
Je-li práce prakticky orientovaná, zda přináší návrhy řešení (doporučení) 2- 
Stručné slovní hodnocení: Doporučení v práci jsou, ale je otázka nakolik jsou relevantní, když vezmeme v úvahu, 
že zjištěné odlišnosti mezi úřady a OOS vyplývaly z faktu, že hodnocení kvality je pro OOS závazné a pro úřad 
nikoli. Míra angažovanosti pracovníků se tedy na úřadě asi zvýší jen obtížně. Doporučení, proč je systémy 
hodnocení kvality na úřadech dobré zavádět, nevyplývají nijak ze zjištění práce (s. 69-70). 
 
Kvalita vlastních závěrů 2- 
Stručné slovní hodnocení: Závěry shrnují zjištění předchozích částí práce, ale nečiní tak úplně přehledným 
způsobem. Z mého hlediska není dost jasně odlišen průběh zavádění hodnocení kvality, průběh hodnocení kvality 
a názory pracovníků na dopad hodnocení na kvalitu služeb.  
Práce s  literaturou, citace pramenů, informačních zdrojů  2 
Stručné slovní hodnocení: V pořádku. Jen u některých zdrojů by autorka měla odkazovat na konkrétní rozsah 
stránek, kde autor o tezi pojednává nebo kde přináší danou informaci. To se sice někde objevuje, jinde to ale 
chybí. 
Formulační a gramatická úroveň 2 
Stručné slovní hodnocení: Práce je po gramatické a formulační úrovni dobrá, i když např. chyby v tvrdém a 
měkkém i/y nebo ve skloňování a interpunkci se vyskytují.  
Grafická úprava 2 
Stručné slovní hodnocení: Grafická úprava je dobrá, nevidím v ní důvod ke snížení známky, ani k výraznějšímu 
ocenění. 
 
Celková známka před obhajobou: 2 
 

Témata a připomínky : 

Viz posudek výše. 

 

V Praze dne  23. 8. 2012 

Podpis oponentky  


