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     Předložená diplomová práce obsahuje osmdesát stran textu, je doplněna seznamem tabulek 

a obrázků a dvěmi vhodně volenými přílohami. V celém textu je patrná nevšední pečlivost, 

která se projevuje patřičnou kvalitou obsahové i formální stránky. Velice kladně hodnotím 

čtyřletou odbornou zkušenost studentky na pozici sociální pracovnice v NNO, která pozitivně 

ovlivnila vysokou odbornost práce včetně terminologie a hluboký vhled do problematiky 

strategického plánování. Zvolené téma je vysoce aktuální. Text přirozeně obsahuje také 

chyby, které dále naznačím. 

     Úvodní část práce začíná trochu netradičně – samostatnou kapitolou obsahující pouze cíle 

v rozsahu čtyř řádků (text samostatné kapitoly by měl být v rozsahu několika stran). Podobně 

je tomu s další kapitolou, která obsahuje pouze hypotézy (stylisticky by bylo vhodnější řadit

je přímo do cílů, neboť ověření hypotéz patří k hlavním cílům práce). Pokud jsou hypotézy 

v samostatné kapitole, proč je potom vyhodnocení hypotéz dílčí součástí kapitoly osmé? Jde 

jen o logiku věci a vhodnější řazení kapitol. Po odborné stránce shledávám nedostatky ve 

formulaci hypotéz, jejichž ověřitelnost je pouze částečná. První hypotéza vyznívá poněkud 

triviálně a nepřesně („Strategické plánování pomáhá organizaci k jejímu efektivnímu 

vedení.“). Jaké organizaci? Co je to efektivní vedení? Lze tuto hypotézu ověřit? Druhou 

hypotézou studentka zkoumá rizika strategického plánování, ve formulaci chybí „rizika ve 

zkoumaných organizacích“. Neboť lze výsledky zobecňovat na základě informací ze čtyř 

pracovišť? Mnohé lze pouze předpokládat. Další hypotéza obsahuje chybnou formulaci „je 

dobré“. Dobro ale nelze příliš ověřovat (měřit). Ve výsledcích studentka uvádí i rizika 

(spolupráce s externím odborníkem), nelze tedy tvrdit, že hypotéza se jistě potvrdila. Uvedené 

tvrzení lze sice v praxi s úspěchem obhajovat, výzkumná práce ale vyžaduje větší důraz na 

přesnost formulací a metodologickou správnost. 

     Silnou stránkou textu je práce s relevantními zdroji a jejich zcela korektní citování. 

Výjimky jsou velmi ojedinělé (s. 31 – nepřesná citace „slovník cizích slov“ nebo s. 33 – „lze 

najít v literatuře“). Tradiční chybou studentů je tzv. výpiskování, kdy jsou odstavce řazeny 

v závislosti na jednotlivých autorech, nikoli tématicky. Studentka však čerpala z kvalitních, 

převážně tuzemských elektronických zdrojů (což je vzhledem k tématu práce namístě) a 



z platné legislativy (drobná chyba je na s. 15, zákon č. 248/1995). Celý text ale svědčí o 

autorčině skvělém přehledu o zvoleném tématu.

     Po odborné stránce hodnotím velmi kladně převážnou část textu. Velmi zdařilá je kapitola 

šestá o fázích strategického plánování i kapitoly následující. Případová studie obsahuje 

deskripci strategického plánování v Židovské obci v Praze. Zvlášť oceňuji hlavně popis metod 

uvedených v předchozí teoretické části. Studentka též ošetřila etickou stránku užívání 

interních dat organizace, pomocí nichž názorně prezentovala strategické plánování v ŽOP 

(včetně výčtu poskytovaných sociálních služeb). Následující kapitola navíc obsahuje další 

výzkumnou část, která už by v práci nemusela být a je jakýmsi bonusem (v pozitivním slova 

smyslu). Studentka provedla rozhovory a s cílem analyzovat zjištěné údaje správně použila 

metodu axiálního kódování. Vedle ne zcela přesných hypotéz, se zde objevují chyby 

drobnějšího rázu (trochu povšechné cíle na s . 68 – týká se šetření Prahy nebo celé ČR?, 

chybějící upřesnění v metodice – „polostukturovaný rozhovor“ – čtenář se dozvídá až 

v Závěru). Provedené šetření nepovažuji ze reprezentativní, jde spíše o velice cennou sondu 

do čtyř renomovaných organizací. Výsledkem jsou konkrétní doporučení neziskovým 

organizacím, která jsou bezesporu podnětná. 

     Jako slabší vnímám jazykovou a stylistickou stránku textu: místy „kostrbaté“ formulace, 

chybně stavěné věty (slovosled, chybějící přísudky) a tématicky nevhodně řazené odstavce. 

Jazykovou korekturu postrádám i vzhledem k pravopisným nedostatkům, které sice nejsou 

časté, ale objevují se (čárky ve VV). V odborné práci dále nejsou vhodné výchovné formulace 

typu „podívejme se na“, „můžeme se pustit do“ a hlavně časté „nesmíme/nesmíte 

opomenout“. Autorčiny vlastní myšlenky a komentáře zvyšují kvalitu textu, jazyková stránka 

ji ale zbytečně kazí.

Závěr:

I přes uvedené nedostatky hodnotím diplomovou práci Bc. Jany Charvátové jako zdařilou. 

Text má vysokou informační hodnotu, je přehledný a názorný. Studentka prokázala nevšední 

míru odbornosti a pečlivosti a hluboký vhled do zvoleného tématu. 

Navrhovaný stupeň hodnocení:  výborně

Podněty k obhajobě:

1. Ve své práci se zabýváte strategickým plánováním v NNO. Užívá se tato metoda i 

v jiných oblastech?

2. Můžete stručně shrnout doporučení, která uvádíte v kapitole osmé?

V Praze dne 16. května 2013           ______________________________




