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Zdůvodnění relevance tématu vzhledem k oboru Studia občanského sektoru 
Je téma relevantní vzhledem koboru? Je dobře zdůvodněno?

2

Relevance tématu je v úvodu relativně dobře popsána, ale přivítala bych důkladnější představení 
tématu i s využitím klíčových konceptů. Odkazovat na ně hned v úvodu pouze v poznámce pod čarou 
není vhodné. Z úvodu se také zdá, že vedení lidí v NNO je pole zcela „neorané“, což však není pravda 
(ani v českém a tím spíše mezinárodním měřítku), přinejmenším z hlediska dobrovolníků. Název práce 
je mírně zavádějící, protože výzkum se týkal pouze servisních NNO. 

Kvalita teoretického/konceptuálního rámce práce
Nakolik je obsah rámce relevantní vzhledem ktématu práce? Do jaké míry byla studovaná 
literatura představena přehledně a kriticky? Byla použita zahraniční literatura?

3

Teoretická část práce obsahuje příliš obecné části nebo části, jejichž relevance pro téma není zřejmá 
(2.1.1, 2.1.3, 2.1.4). Část 2.1.4 je heslovitá. Klíčová část 2.2 překvapivě nerozlišuje literaturu, která se 
váže k NNO, od té, která se váže k firmám. V DP, která si klade za cíl osvětlit specifika vedení lidí 
v NNO je to závažný nedostatek. Očekávala bych zde vymezení rozdílů v obou typech literatury, 
případně syntézu podobností. To by vytvořilo východisko pro výzkum, který by mohl např. ověřit, zda 
modely a recepty z „firemní“ literatury platí podle vedoucích pracovníků i v NNO. Teoretická část dále 
pracuje s citáty z interview s J. Tošnerem. To je relevantní zdroj, ale pouze tam, kde je on expertem –
tj. v oblasti dobrovolnictví, nikoli managementu obecně; a dále tam, kde není autorem publikace na 
dané téma. Studentka přitom používá rozhovor i tam, kde by podle mého názoru mohla vyjít 
z publikací Tošnera. Dále, styly vedení jsou pojednány v 2.2.4 a opět ve 2.2.5 (s. 26-7), bylo by dobré 
to sjednotit. Také o koordinátorovi dobrovolníků se jedná na dvou místech (s. 37-8 a 2.4.2). Dále mi 
není jasné, proč jsou porady nebo řešení konfliktů zahrnuty v části věnované Osobnosti leadera (2.3) 
– nejde spíš než o osobnost leadera o prvky řízení? Profesionalizace dobrovolnictví je nedostatečně 
pokryté téma, které by nemělo být řešeno z rozhovoru s J. Tošnerem – on sám přispěl na toto téma 
do knihy Frič/Pospíšilová (Vzorce a hodnoty dobrovolnictví), kde se autoři tématu profesionalizace 
dobrovolnictví věnují v jedné kapitole, včetně odkazů na další relevantní literaturu. Ani typy motivace 
dobrovolníků nelze odkazovat pouze na rozhovor s J. Tošnerem (s. 38), on při tom vychází z již 
uvedené publikace Frič/Pospíšilová, kde je dále popsána typologie motivací dobrovolníků.
V konceptuálním rámci mi dále schází rozlišení typů NNO podle zaměření činnosti na servisní a 
expresivní, případně jiné typologie (servisní, volnočasové, advokační apod.); studentka to sice letmo 
zmiňuje na s. 15, ale vůbec nereflektuje, jaké to má důsledky pro způsob vedení zaměstnanců a pro 
způsoby práce s dobrovolníky. Např. v sociálních službách jsou standardy, které vyžadují u 
zaměstnanců určité vzdělání, jednání s klienty vyžaduje řadu pravidel i u dobrovolníků apod., naproti 
tomu ve volnočasových NNO placení zaměstnanci téměř nejsou a dobrovolníci hrají jiné role. 
Absolventka našeho oboru by měla být schopna o NNO uvažovat diferencovaně. Tím, že to v práci 
není obsaženo, se snižuje její přínos.
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Formulace cílů, výzkumných otázek či hypotéz
Jsou dostatečně konkrétní a jasné? Odpovídají tématu práce a jejímu 
teoretickému/konceptuálnímu rámci?

2

Cíle DP jsou formulovány dobře, ale problém je, že se týkají NNO obecně, zatímco výzkum se týkal jen servisních
NNO. NNO jsou příliš diverzifikovaná skupina na to, aby pro ně platila jedna sada návodů či pohledů na vedení 
lidí.

Metody získávání a analýzy dat a jejich použití
Je vhodně zvolen, zdůvodněn a v průběhu výzkumu realizován design výzkumu/výzkumný 
rámec? Jsou využité techniky sběru dat, vzorek a metody analýzy dat dobře popsány, 
zdůvodněny a realizovány v rámci výzkumu vzhledem k výzkumným otázkám? Jsou 
diskutovány limity výzkumu a jeho etické aspekty?

2-

Výzkum v podstatě zjišťuje názory vedoucích pracovníků na svoji práci a vedení lidí obecně. Přitom 
pracuje pouze s rozhovory bez využití dalších materiálů (hlubší data o organizačním kontextu, např. o 
organizační struktuře, či zda je aplikován zákon o dobrovolnické službě apod., nebo o osobním 
kontextu, např. o předchozí kariéře osob). To nám neumožňuje nahlédnout hlubší souvislosti a 
zůstáváme jen u relativně povrchního vhledu do úzkého výseku sociální reality. Rozhovorů bylo sice 
10, ale některé měly jen 25 minut (není uvedeno přesně kolik). Z hlediska náročnosti sběru dat je tedy 
práce spíše průměrná. Dále není zdůvodněn výběr konkrétních organizací. Nemělo by být výsledkem 
náhody, že jsou všechny vybrané NNO servisní, to by se při účelovém výběru nemělo stát. Jedno 
z kritérií výběru byla přítomnost dlouhodobých dobrovolníků. To zcela schvaluji a je to dobře 
vysvětleno. Dále by bylo vzhledem k tématu velmi vhodné využít rozdělení podle role dobrovolníků 
v organizaci (s. 35-6), ale to již není zohledněno. Při sběru dat byly použity některé otázky mírně 
zavádějící (např. třetí otázka u 1VO), jiné moc obecné (první otázka u 1VO, třetí u 2VO). Kladně 
hodnotím názorný popis analýzy dat ve 3.1.5. Nepříliš přesvědčivá je interpretace dat v části 4.3. 
Podle mne není možné se spokojit se závěrem, že vedoucí pracovníci rozdíly ve vedení dobrovolníků a 
zaměstnanců neshledávají, kdežto nižší management je shledává. Musíme se spíše ptát, na co kladou 
důraz nebo v jakém smyslu rozdíly vnímají či odmítají. Dále analýzu snižuje fakt, že studentka opomíjí,
že to, co nazývá „střední management“, jsou především koordinátoři dobrovolníků (R10, R6, R8). Jde 
o konkrétní profesi - profesionální vedoucí dobrovolníků, což jistě formuje jejich pohled. 
Kvalita závěrů práce
Byly naplněny praktické nebo teoretické cíle a zodpovězeny výzkumné otázky práce? Jak 
byla formulována praktická doporučení, pokud byla cílem práce?

2-3

Tím, že studentka nediferencovala NNO z žádných relevantních hledisek a ve výzkumu vůbec 
nezohlednila literaturu, kterou předtím nastudovala, dochází k závěrům, které jsou spíše triviální a 
nepřináší mnoho nového k tomu, co jsme se dověděli již v teoretické části. Např. že „fungující vedení 
má pro organizaci pozitivní dopady“ (s. 65) bychom asi věděli i bez výzkumu. Bohužel na této úrovni je 
většina závěrů. Studentka to sama svým způsobem přiznává, když píše, že většina jejích závěrů se 
shoduje či koresponduje s tím, co již předtím napsali jiní. Studentka ani v závěru nereflektuje, že se 
její závěry vztahují jen na servisní NNO. Práce měla ambici být i „praktický průvodce“ pro vedoucí 
pracovníky NNO, avšak v závěru nenacházím rozpracovaný praktický návod ani konkrétní doporučení.

Práce se zdroji
Je v práci dodržen jednotný standard odkazů na literaturu a prameny? Byly v práci použity 
zdroje uvedené na seznamu použité literatury a pramenů?

2-

Na s. 13 se pracuje se špatně odkázaným zdrojem. Dále Skovajsa (s. 15) by měl být citován v souladu 
se způsobem citování Hollanda a Pospíšilové ze stejné knihy (tj. odkaz na „jeho“ kapitolu ve společné 
publikaci, ne na „jeho knihu“). V seznamu zdrojů není účelné oddělovat „elektronické dokumenty“, 
když jde z větší části o běžné odborné publikace – články v elektronických médiích. Na s. 16 a 38 je 
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citát v uvozovkách, ale chybí odkaz na konkrétní stranu, což je hrubá chyba. V sezamu literatury je 
špatně odkázán Holland (odkaz na kapitolu v knize by měl vypadat jinak). Seznam literatury není 
abecedně řazen.  

Struktura práce, formulační a gramatická úroveň, grafická úprava
Je práce vhodně strukturovaná? Odpovídá formulační i gramatická úroveň magisterské 
práci?

2

Práce je místy členěna do velmi krátkých odstavců, někdy o délce 1 věty, což naznačuje ne úplně 
dobré zvládnutí psaní odborného textu (nebo ne dost času na jeho revizi). V textu je řada překlepů, 
místy chyby v i/y.

Celková známka před obhajobou: 2-

Otázky k obhajobě:

1. V metodologii píšete, že jste si zvolila kvalitativní typ výzkumu, který má cirkulární průběh. 

V jakých ohledech měl váš výzkum takový průběh?

2. Dále píšete na s. 49, že jste ukončila sběr dat, když jste získala „veškerá důležitá data“. Co to 

konkrétně v praxi znamenalo?

3. V závěru mj. píšete, že vaše práce představuje, jak lze vést dobrovolníky. Mohla byste 

konkrétněji rozvést, čím vaše práce přispěla k tomu, co již známe z knihy Tošnera a Sozanské 

(2006) Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích?

V Praze dne 8. 6. 2015

……………………………………………….

Podpis oponentky práce


	Autor: Bc. Veronika Dohnalová
	Název práce: Vedení lidí v nestátních neziskových organizacích

