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Hodnocení vedoucího diplomové práce 

 

Název diplomové práce: Poslání v životě organizace 

 

Autorka práce:  Bc. Zuzana Nováková 

 

Organizace nejsou zakládány náhodně, vždy se při jejich vzniku jedná o 

racionální akt, za kterým stojí konkrétní představy a očekávání, jež se dotýkají účelu, 

postavení ve společnosti, kvality zaměstnanců, výkonu i kvality organizační práce. Mezi 

významné proměnné stojí také poslání, které je každý zakladatel přinucen formulovat 

v různých formách zakládajících listin. Poslání, odhalující smysl existence nějaké 

organizace, tak v organizačním životě plní významnou roli, když na jeho platformě 

například vzniká strategie nebo dochází k rozhodování o řešení nejzávažnějších 

organizačních problémů. Rolí poslání v organizačním životě se také zabývá autorka 

hodnocené diplomové práce. 

 

Práce je strukturována obvyklým způsobem. Teoretická část čítá sedm kapitol, ve 

kterých diplomantka nejdříve vymezuje sociální služby a charakterizuje jejich vybrané 

poskytovatele z řad organizací občanského sektoru, aby následně zachytila funkci poslání 

v různých oblastech organizačního života. Těmi jsou především marketing, fundraising, 

PR a řízení lidských zdrojů, převážně ve formě organizační kultury a motivování 

zaměstnanců. V empirické části pak autorka na případových studiích ukazuje, jak je 

poslání vnímáno zaměstnanci u dvou vybraných poskytovatelů sociálních služeb. Jeden 

případ popisuje organizaci poskytující terénní služby seniorům, v druhém se pak jedná o 

residenční zařízení poskytující sociální služby téže cílové skupině. Data diplomantka 

sbírala pomocí polo strukturovaných rozhovorů, které v každé organizaci vedla s pěti 

zaměstnanci, z celkem třinácti oslovených. Vedené rozhovory byly přepsány, 

segmentovány a následně kódovány. 

 

Silnou stránkou diplomové práce je její úzké zacílení. Výběr jednoho fenoménu a 

jeho detailní popsání oceňuji a i zpětně jej považuji za šťastnou volbu. Poctivost, s jakou 

diplomantka přistoupila k výzkumu, je také možné označit za příkladnou. Hlavní zjištění, 

ke kterým autorka diplomové práce dochází, nejsou překvapivá, spíše potvrzují 

očekávané teoretické poznatky. Práce ukazuje, jakým způsobem lze k výzkumu role 

poslání v organizačním životě uchopit, zcela jistě ji lze považovat za dostatečný základ 

pro bádání v této oblasti organizačního života. 

 

K diplomové práci mám dvě výhrady. První se týká výběru výzkumného vzorku. 

Ze zjištění je zřejmé, že ani jedna organizace nemůže v práci s posláním sloužit jako 

příklad dobré praxe, což ve svém důsledku znamená nenaplnění cíle, se kterým 

diplomantka do psaní diplomové práce vstupovala. Diplomovou práci také částečně 

diskvalifikuje rozsah, ve kterém byla odevzdána. Na obhajobu autorky práce bych však 

chtěl říct, že z rozhovorů vybrala skutečně hlavní zjištění, a že tak čtenáře ušetřila čtení 

rozsáhlejších citací. Důsledkem tohoto, pro čtenáře přívětivého přístupu, však je, že se 

diplomová práce takto stává svým rozsahem hraniční.   
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Otázka k obhajobě diplomové práce: 

 

a) Jak by se managementy poskytovatelů sociálních služeb měly vypořádat se 

skutečností, že jsou přinuceni definovat jednak organizační poslání a jednak 

poslání každé z poskytovaných sociálních služeb? 

b) V závěru své diplomové práce (str.71) konstatujete nenaplnění první části cíle, se 

kterým jste se do psaní diplomové práce pouštěla, a sice identifikaci dobré praxe 

v oblasti organizačního poslání. Na základě zkušenosti, kterou jste učinila, 

doporučte, jak by vaši případní následovníci mohli lépe uspět při identifikaci 

výzkumného vzorku. 

 

Prohlašuji, že diplomová práce, Poslání v životě organizace, splňuje nezbytné 

požadavky a klasifikuji ji stupněm velmi dobře. 

 

V Praze 4. září 2013 

 

Hodnocení zpracoval: Mgr. Petr Vrzáček 


