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Zuzana Nováková se v diplomové práci zabývá důležitostí poslání u neziskových organizací. 
Jako cíl výzkumu si vytkla zjistit, jak poslání vnímají jednotliví řadoví pracovníci uvedených 
organizací. Autorka chtěla poukázat nejen na dobrou praxi, ale jak uvádí: „také nasbírat 
podklady a podněty, které by vedly k případným doporučením majícím obecný přesah“.  
 
V teoretické části téma poslání rozebírá především z pohledu tzv. standardů kvality 
sociálních služeb. Správně uvádí, že poslání je v rámci sociálních služeb pro jednotlivé 
poskytovatele povinností. Tím se odlišují od jiných ziskových i neziskových organizací, kde 
taková povinnost zakotvena není. Na str. 15 zároveň upozorňuje, že poslání se v praxi 
nejčastěji podceňuje a zanedbává. Jaký názor má autorka na tuto zákonem formalizovanou 
povinnost? Celou problematiku vhodně včleňuje do kontextu fungování sociálních služeb a 
způsobu fungování jednotlivých organizací, které, mají-li být úspěšné, musí se zabývat 
strategickým plánováním, fundraisingem, public relations, organizační kulturou apod. A 
právě vztahu poslání a uvedených činností autorka věnuje podstatnou část práce.  
 
V úvodu autorka popisuje osobní zkušenost, která ji celoživotně ovlivňuje, proto je patrné, že 
problematice dobře rozumí. Osobní svědectví postoje hledání pracovního uplatnění podle 
obsahu poslání budoucího zaměstnavatele není zcela běžné ani v neziskovém sektoru.  
V kapitole definice poslání autorka cituje různé úhly pohledu a důrazy českých i zahraničních 
autorů z neziskové i komerční sféry, ty pak jako celek plně vystihují podstatu a smysl poslání.  
Lze konstatovat, že v teoretické části autorka splnila zadání, které si předsevzala. 
 
Pro empirickou část autorka zvolila aplikovaný výzkum, aby položené otázky mohly mít 
bezprostřední praktický význam a metodu schématu šesti kroků, které doporučuje J. Hendl.  
Pro případovou studii si zvolila dvě organizace. Zvolenou výzkumnou metodiku dodržela a po 
této stránce není co vytknout. Domnívám se však, že měla lépe popsat důvody, proč se 
zaměřila výhradně na „seniorské“ organizace. Proč nelze porovnávat organizace s jinou 
cílovou skupinou? Přehlednosti empirické části by dále dle mého názoru prospělo uvedení 
jmen participantek. Musely zůstat v anonymitě? Nestačilo by uvádět pouze křestní jména? 
Důvod anonymity autorka nerozebírá.  
 
Autorka dobře stanovuje hlavní výzkumnou otázku i další podotázky. Nicméně mezi 
podotázkami postrádám, jestli participantky považují poslání své organizace ze subjektivního 



pohledu za dobře formulované, dále zda měly příležitost jej spoluvytvářet nebo mají osobní 
zkušenost s případnou redefinicí poslání svého zaměstnavatele. 
 
Za větší nedostatek však považuji absenci prostoru pro samotné autory poslání (vedení 
organizace) v případové studii. Jak oni sami vnímají formulaci poslání? Jakým vývojem prošla 
jeho současná formulace? Jak se na jeho vytváření podílejí jednotliví pracovníci?  Jak vnímají 
názor autorky ze závěru, se kterým se osobně ztotožňuji, a to, že „každý zaměstnavatel by 
měl mít na paměti, že silné citové ztotožnění zaměstnance s posláním organizace je mnohem 
důležitější, než když je zaměstnanec schopen jeho doslovné citace, avšak samotné poslání 
vnímá jako frázi“? 
 
Přesto realizovaný výzkum považuji za velmi zdařilý. Autorka si vytkla za cíl svého zkoumání 
velmi důležité a aktuální téma. Problém dokázala promyšleně a přehledně strukturovat a 
prokázala schopnost kritického myšlení. Během jeho realizace si uvědomila několik 
důležitých postřehů, např. že záleží na tom, aby se na tvorbě poslání podíleli jednotliví 
zaměstnanci. Stejně, jako autorka se domnívám, že podklady a podněty mají obecný přesah 
aplikovatelný nejen pro zvolené organizace. Na druhou stranu sama zpětně kriticky přiznává, 
že volbu případů nepovažuje pro dobrou praxi za vhodnou.  
 
Jako příklad dobré praxe může posloužit případová studie déle fungující organizace, která 
(možná i opakovaně) prošla procesem formulace poslání a popsání zkušeností některých 
aktérů. Dále se domnívám, že diplomová práce mohla také porovnat dobře a hůře 
formulované poslání od různých organizací, a to z hlediska kritérií dobrého poslání.   
 
Nicméně práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji jako velmi dobrou, a po formální stránce 
bezchybnou. Předkládaná diplomová práce je poučná, přehledná, psaná kultivovanou 
formou, s promyšlenou strukturou a solidní metodou.   
 
V obhajobě se doporučuji zaměřit na nebezpečí formalismu pro organizace v sociálních 
službách v podobě zákonem dané povinnosti formulovat poslání, a dále na proces tvorby 
poslání.  Je dobře, že v sociálních službách je existence poslání povinností? Převládají šance 
nebo rizika? Jak by měla vypadat dobrá praxe při vytváření poslání v organizaci?   


