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Hodnocení vedoucího diplomové práce

Název diplomové práce: Systémová optimalizace organizace práce občanského 
sdružení poskytujícího sociální služby

Autorka práce: Bc. Katarína Klamková, DiS.

Nikdy dříve nemuseli vedoucí pracovníci měnit organizaci práce tak často, jak tomu musí 
činit v současné době. Kontinuální změny jak vnějšího, tak vnitřního prostředí organizace 
staví top manažery před úkol pravidelně se opakujícího prověřování základních 
pracovních postupů, původního rozdělení práce a nastavení organizační struktury. 
V pozadí tohoto úsilí stojí teoretiky managementu (např. P.F Drucker) často kladená 
otázka: „Kdybychom se s tím, co víme dnes, museli znovu rozhodnout o organizaci 
práce, dospěli bychom ke stejným rozhodnutím?“ S ohledem na současné nároky,
kladené na stávající manažery, především organizací občanského sektoru, hodnotím 
velmi pozitivně výběr tématu diplomové práce. Ze způsobu jejího zpracování je patrné, 
že Bc. Katarína Klamková v diplomové práci popisuje vlastní zkušenost. Tu se snaží se 
čtenářem sdílet a ukazovat mu, kam vedou ne vždy zřejmé důsledky některých 
manažerských rozhodnutí. Autorčina motivace pro napsání práce je velmi sympatická a 
lze ji také označit za pozitivum.

Diplomová práce, ač svou strukturou spíše připomíná případovou studii je členěna na 
teoretickou a empirickou část. V teoretické části se diplomantka zabývá systémovým 
řízením občanských sdružení, zvláště pak těch, která poskytují nějaký druh sociální 
služby. Teoretická část je přehledně strukturována a přináší rozsáhlé množství užitečných 
informací. Autorka si v teoretické části, mimo jiné, všímá témat jako – učící se 
organizace, organizování, management změny, kontinuální zvyšování kvality apod. 
Zvláštní pozornost pak věnuje dvěma oblastem fungování organizace a sice jejich 
systémům finančního a personálního řízení. Při psaní teoretické části Bc. Katarína 
Klamková vycházela z rozsáhlého množství relevantní odborné literatury a prokázala v ní 
schopnost citovat z odborných zdrojů.

Empirická část hodnocené diplomové práce, na rozdíl od její části teoretické, vyvolává 
některé pochybnosti. Z popisu metodiky (str.77) vyplývá, že k jejímu zpracování autorka 
použila dvě respektive tři metody. První (dvoj)metodou bylo zúčastněné pozorování a 
analýza dokumentů, druhou pak diagnostická SWOT analýza. Pojmenování druhé 
metody minimálně budí pochybnosti, ale řekněme, že se jednalo o focus group
(zmiňovanou na str. 118).  Na straně 80 však autorka doplňuje, že kromě výše uvedených 
metod použila pro sběr dat další výzkumné metody, jako je anketa, řízené rozhovory a 
diskuse. Zvolený způsob popisu metodiky považuji za velmi nešťastný pro jeho 
nepřehlednost. Za zbytečné považuji také definování jednotlivých výzkumných metod
citacemi z odborného tisku. Domnívám se, že se autorka měla spíše soustředit na 
jednoznačný a podrobný popis výzkumných metod.
Problematická je i následná prezentace výzkumných zjištění. Jednak pro její rozsáhlost, 
dále pak pro její limitovanou využitelnost mimo zkoumanou organizaci (i když té si je 
autorka plně vědoma). Čtenáři by zcela postačil rozbor klíčových rozhodnutí, učiněných i 
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opomenutých, avšak spojených s organizováním práce, změnami organizační struktury 
nebo nastavením některých klíčových procesů. Ve stávající podobě působí prezentace 
výstupů výzkumných metod příliš rozsáhle a upovídaně.
Další série výstupů použitých výzkumných metod pochází z ohniskové skupiny, kterou 
autorka zorganizovala 9. června 2006. I když tuto metodu nazývá diagnostickou (str.118), 
některé závěry z ní, popisované na str.119 – 123, jsou formulovány jednou jako opatření 
jindy jako problémy. Nejednotná prezentace výstupů ohniskové skupiny nepřispívá 
k přehlednosti a přesvědčivosti práce.
Pochybnosti budí i výsledky ankety (str.123 – 124). Z popisu jejího průběhu není zřejmé, 
a tudíž i přesvědčivé, jak se autorka od dotazníků s otevřenými otázkami dostala 
k popisovaným výstupům typu - předávání informací nebo průběžná, zpětná vazba. Jak
museli respondenti odpovědět, aby jejich odpověď byla kategorizována některým z výše 
uvedených označení?
Poslední připomínky se týkají celkového rozsahu a formální podoby práce. Autorka 
nedodržela stanovený počet stran. Domnívám se, že pečlivější editace hlavně empirické 
části by přispěla jednak k redukci nadbytečných stran a dále pak ke zvýšení čtivosti 
předkládaného textu. I přes provedenou jazykovou korekturu se v textu objevují překlepy 
a pravopisné chyby (např. str. 144).

K procesu tvorby diplomové práce nemám zásadní připomínky, i když si dokáží 
představit i lepší formu vzájemné spolupráce.

I přes výhrady, které k textu mám a s přihlédnutím ke kvalitě především teoretické části 
se domnívám, že jej lze připustit k obhajobě, a že splňuje většinu nároků kladených na 
diplomovou práci.

Úkol k obhajobě diplomové práce:
V návrhu organizační struktury IQRS platné od roku 2008 (str. 140) není uvedena správní 
rada. Ředitelka organizace je podřízena členské schůzi a kontrolována revizní komisí. 
Můžete popsat výhody a nevýhody takto zvoleného organizačního uspořádání.

Závěrem tohoto hodnocení je možné prohlásit, že:
Diplomová práce, Systémová optimalizace organizace práce občanského sdružení 
poskytujícího sociální služby, splňuje nezbytné požadavky a lze ji klasifikovat stupněm 
dobře.

V Praze 10. října 2008
Hodnocení zpracoval: Mgr. Petr Vrzáček




