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Kriteria hodnocení: Hodnocení: 
Vhodnost a aktuálnost tématu vzhledem k oboru Studia občanského sektoru  1 
Stručné slovní hodnocení: 
 
Využití relevantní teoretické literatury včetně cizojazyčné 2 
Stručné slovní hodnocení: 
Práce má dostatečný seznam literatury, nicméně překvapivé je, že autorka nečerpala z diplomových prací 
zaměřených na obdobnou problematiku (za všechny jmenujme např. diplomovou práci Kristýny Hůlové a Radky 
Koštialikové). Obě práce by byly pro zkoumanou problematiku dle mého názoru velkým přínosem. 
 
Formulace cíl (problém, dílčí cíle) s využitím teorie 2  
Stručné slovní hodnocení: 
Autorka formuluje čtyři hypotézy, jednou z metod jejich ověřování jsou však rozhovory a další metodou určitý 
pokus o obsahovou analýzu. Dle mého názoru tedy nekorespondují formulované hypotézy s cílem výzkumu a 
použitými metodami. 
 
Formulace hypotézy (výzkumné otázky) 2 
Stručné slovní hodnocení: 
Hypotézy jsou samy o sobě formulované dobře, jsou však nesourodé se zbytkem práce. 
 
Splnění vytčeného cíle  3 
Stručné slovní hodnocení: 
 
Vhodnost zvolených metod a jejich použití 3 
Stručné slovní hodnocení: 
V práci zcela chybí část věnovaná metodologii. 
 
Je-li práce prakticky orientovaná, zda přináší návrhy řešení (doporučení) 3 
Stručné slovní hodnocení: 
Práce neobsahuje žádná doporučení. 
 
Kvalita vlastních závěrů 3 
Stručné slovní hodnocení: 
Závěry jsou povrchní, autorka nenahlíží téma v celé jeho šíři a v závěrech de facto jen shrnuje celý výzkum.  
Práce s  literaturou, citace pramenů, informačních zdrojů  1 
Stručné slovní hodnocení: 
 
Formulační a gramatická úroveň 2 
Stručné slovní hodnocení: 
V práci se vyskytují některé gramatické chyby a v nadpisech nejsou vytištěna některá písmena. 
 
Grafická úprava 1 
Stručné slovní hodnocení: 
 
 
Celková známka před obhajobou: 3 dle průběhu obhajoby 
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pozn.: Lze udělovat známky od 1 do 4. V případně, že  bude jedna část práce hodnocena známkou 4, je třeba 
práci nedoporučit k obhajobě. 

Témata a připomínky pro obhajobu, průběh obhajoby: 

(Je nutno vyplnit, aby se student mohl připravit na obhajobu; počet témat a připomínek upravte podle Vaší 
potřeby.) 
 

Autorka by měla při prezentaci jasně představit celou metodologii výzkumu a její 

propojení s hypotézami a závěry. 

 

Cítí-li vedoucí práce či oponent potřebu vyjádřit se k práci či k průběhu obhajoby podrobněji, nechť 

tak prosím učiní zde (příp. na přiloženém archu). 

Autorka v první části práce velmi přesvědčivě představuje teorie z oblasti marketingu, zde autorka i 

hezky pracuje s literaturou (až na několik drobných nepřesností, kdy se různě odvolává na jeden zdroj 

např. na straně 26).  

V části věnované organizacím spjatým s církvemi se však autorka dle mého soudu dopouští řady chyb 

daných i nedostatečným výběrem literatury a reflexí toho, co z literatury čerpá. Autorka se v zásadě 

snaží vnímat spirituální oblast života jako něco, co je přínosem pro organizace samotné, a co může 

fungovat i jako určitá konkurenční výhoda. Tuto základní tezi dokládá i odkazy na několik výzkumů. 

Autorka však dle mého názoru nerozlišuje osobní motivace jednotlivců od kultury organizace. A tak 

např. na straně 50 předkládá vyjádření jednoho kněze jako důkaz toho, že náboženská motivace je 

v sociální práci a priori silnější než motivace sekulární. Autorka tak nejen, že nerozlišuje osobní 

motivaci od způsobu, jak s touto osobní motivací zachází organizace, ale předpokládá, že se i tyto 

osobní motivace automaticky pozitivně projevují ve fungování organizací. Je škoda, že autorka v tomto 

bodě nenavazuje na předchozí diplomové práce, které se na naší katedře zkoumanému tématu 

věnovaly.  

Dalším sporným bodem, který z mého hlediska není dostatečně opřen o literaturu, je předpoklad, že 

křesťanské hodnoty pomáhají při sociální práci. Autorka zcela opomíjí případy osob, které naopak ve 

jménu křesťanských tradic určitých organizací nesmějí dbát na své vlastní hranice, překračují své 

kompetence a čelí snadněji syndromu vyhoření. Již z této mé argumentace je však patrné, že 

směšování osobních motivací daných také určitou spirituální zkušeností a kvalitou práce je velmi 

ošemetné. 

Tento bod mě vede k nejzákladnější výtce. V praktické části práce zcela chybí metodologie. Díky tomu 

nevíme, s kým autorka vedla rozhovory, jak a na co se ptala, do jaké míry dokázala v rozhovorech 

rozlišovat osobní motivace od kultury organizace apod. V práci nenajdeme ani to, jak autorka 

s analýzou dat z rozhovorů pracovala a v jaké návaznosti jsou na předchozí obsahovou analýzu 

marketingové komunikace zkoumaných organizací. 

Obsahová analýza marketingové komunikace zkoumaných organizací také není opřena o řádně 

zdůvodněnou metodologii. Nevíme tedy, jak přesně autorka vybírala kategorie pro tuto analýzu, co 

jsou fragmenty a proč nejsou kategorie u všech zkoumaných organizací stejné. 
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Závěry tak stojí jaksi na vodě. Autorka vlastně nemá na co odpovídat, protože zvolenými metodami 

nemůže potvrzovat ani vyvracet stanovené hypotézy, zároveň však nemá výzkumné otázky, na které 

by mohla s jistotou odpovědět. 

Přes tyto výtky je především první část práce psaná velmi kultivovaným jazykem. Autorka je schopna kritického 

pohledu na danou problematiku. Jen ne vždy vychází z úplných zdrojů a v práci řádně nezdůvodňuje, jak se 

dostala k prezentovaným závěrům.  

 

 

 

 

 

V Praze dne  

………………………………………………. 

Podpis oponenta práce/Podpis vedoucího práce  

 


