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Hodnocení oponenta diplomové práce 

 

Název diplomové práce: Hodnocení pracovního výkonu v neziskové organizaci 
 

Autor práce:   Bc. Karel Dvořák 

 

Cílem diplomové práce bylo vytvořit novou metodiku hodnocení zaměstnanců v jedné 

konkrétní organizaci, která poskytuje registrované sociální služby. Tohoto cíle se 

diplomantovi podařilo dosáhnout a dosáhl jej také metodologií, kterou zachytil ve svém 

projektu, tedy pomocí studia literatury, analýzy dokumentace a vedení rozhovorů se 

zaměstnanci. Finální podoba diplomové práce však současně ukazuje, že ne ve všech 

oblastech se studentovi podařilo svůj záměr dotáhnout do úspěšného konce. 

 

Ze zpětného pohledu je zřejmé, že některé nedostatky vykazuje již samotný projekt 

diplomové práce. Student diplomovou prací navazuje na diagnostiku organizace, tím že 

opětovně (?) zjišťuje současnou situaci (str. 108), přičemž vychází z nepotvrzené 

domněnky, že kvalitní postupy hodnocení vedou k vyššímu organizačnímu výkonu. 

 

Doložení této kauzality by tak čtenář rád našel v teoretické části diplomové práce. Avšak 

marně. Ta velmi stručně a také velmi omezeně představuje tzv. neziskové organizace. 

Z nepochopitelného důvodu je klíčovým zdrojem, ze kterého diplomant čerpá publikace 

z roku 2007, která nemůže zachycovat změny, které v občanském sektoru iniciovalo 

přijetí Nového občanského zákoníku. Neziskové organizace jsou také autorem 

redukovány na poskytovatele sociálních služeb a jsou jím také ignorovány další oblasti 

jejich působení. Za problematické považuji zařazení podkapitoly Metodologie výzkumu 

do teoretické části. Diplomová práce dostává spíše podobu případové studie, a zřejmě tak 

i byla v jejím počátku zamýšlena, na což poukazuje věta z projektu: „… údaje využiji 

k vytvoření metodiky hodnocení pracovního výkonu, která bude následně 

implementována do života organizace.“(str. 108) 

 

I když přehled použitých zdrojů vykazuje 37 položek, čtenář se neubrání pocitu, že 

autorovi práce se zdroji nejde. Příčinu zná nejspíše jen on sám. A také jen on sám dokáže 

vysvětlit, proč si vybírá mnohdy zastaralé publikace, proč v některých případech čerpá 

z materiálů Policejní akademie ČR, a proč mezi tituly je jen jeden zahraniční, shodou 

okolností stejný, ze kterého čerpá také Rektořík (2007), tedy stěžejní autorova publikace 

pro téma „neziskový sektor,“ kterému navíc věnuje necelé čtyři strany textu teoretické 

části. 

 

V textu se diplomant dopouští dalších formálních chyb, když například přebírá text 

projektu a používá budoucí čas místo minulého (str. 11). Práce obsahuje také 

nerealistické doporučení, např.: „…musí vycházet (zpětná vazba, chvála) z dané situace, 

nikdy ne z vlastních pocitů řídícího pracovníka.“ (str. 19). Výzkumná zjištění se objevují 

již v teoretické části (str. 20), což opětovně čtenáře utvrzuje v představě, že čte 

případovou studii, kterou se však nepodařilo dotáhnout do úspěšného závěru. Bezradnost 

diplomanta zachycuje i jeho přebírání celých podkapitol, lze doložit u 2.3.2, 2.4.2, 2.4.3, 

2.4.4. Poslední podkapitola je tvořena 13 řádky textu.  
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V praktické části si je autor jistější, neboť zde prezentuje již matérii, kterou se mu 

podařilo získat v diagnostikované organizaci, ve které zároveň pracuje. To, co v praktické 

části skřípe, je především logika. Autor z diagnostiky věděl, že systém hodnocení 

zaměstnanců je problematický, a že je potřeba jej změnit. Následně provedl další sběr dat 

formou analýzy dokumentů a rozhovorů, aby se utvrdil v názoru, který již předtím znal a 

pustil se do zpracování metodiky, jejíž vytvoření si vytknul jako cíl již v okamžiku, kdy 

zpracovával projekt diplomové práce. 

 

Zpracování praktické části evokuje další otázky. Např. na str. 49 se nachází kapitola 

nazvaná Aktuální situace v oblasti hodnocení zaměstnanců, u které není jasná její funkce. 

Pokud se jedná o prezentaci zjištění, pak je podivné, že obsahuje věty jako: „…pokud se 

mají hodnotit výkony všech pracovníků organizace, asi by neměly být stejné formuláře 

pro všechny pracovní pozice, …“ nebo str. 48: „…dospěl jsem k závěru, že podpora 

motivace u některých zaměstnanců asi není dostačující, resp. selhává.“ Před prezentací 

zjištění jsou formulována doporučení obsažená v kapitola 3.1.3., i když se v jejím názvu 

objevuje slovo „předpoklady,“ jedná se o doporučení. Diskutabilní je doporučovaný 

přístup k hodnocení – autor na základě zjištění, doposud neprezentovaných, doporučuje 

zvýšení administrativní náročnosti a četnosti vedení hodnotících rozhovorů. Předpokládá, 

že pokud se do přípravné fáze zapojí více zaměstnanců, aniž by bylo zřejmé, že o 

zapojení stojí, tak že to povede ke zlepšené pracovní výkonnosti firmy (autorem použitý 

termín). 

 

To se již dostáváme k metodice, která má být hlavním výsledkem diplomantovy snahy. 

Kladem je specifikace jednotlivých hodnotících bodů u každého z kritérií na str. 82 – 90, 

i když není úplně jasné, jak fakticky bude hodnotitel hodnotit. Např. u kritéria I. písmeno 

a) kdy se rozhodne pro hodnocení 1, a kdy odborné znalosti ocení známkou 2? Bude snad 

hodnocené testovat? Metodika nebyla pilotována, tudíž se jen můžeme dohadovat, jak 

vhodným nástrojem náhrady stávajících postupů hodnocení je. Nicméně se i v jejím 

případě nelze ubránit některých výhrad. Zde je výčet aspoň těch hlavních: 

 

- V rozhovoru tazatel v prvních dvou otázkách vyká, ve čtvrté již tyká. Osmá otázka je 

obecná, nemapuje však tazatelům názor (str. 57). 

- Na str. 65 se diplomant dopouští ztráty objektivity „PPP 3  jako zkušená pracovnice 

vyjadřuje svůj kladný postoj ke smyslu hodnocení:…“ 

- Str. 77, odstavec 3.1 - nestanovuje kdo a jak provádí hodnocení ředitele, obdobně 

odst. 3.6 

- Nesrovnalosti – komu v případě nesouhlasu s hodnocením předává hodnotící list 

ředitel organizace? 

- Proč směrnice obsahuje článek 5., ve kterém jsou specifikovány možné chyby při 

vedení hodnotícího rozhovoru? 

- Proč sebehodnotící dotazník mapuje názor na pohled veřejnosti – otázka 9? 

- Směrnice nestanovuje, jak formálně, ale i fakticky propojit hodnocení s dalším 

rozvojem zaměstnance. 
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Diplomová práce svým rozsahem splňuje požadavky FHS UK. Po formální stránce ji lze 

navíc vytknout občasné gramatické chyby – 25 – „úkoly a činnost.., aby splnili…“, nebo 

str. 63 „… někdy se lišili (názory) diametrálně.“, str. 74 „…měly by ji vzít na zřetel 

všichni zaměstnanci…“ 

 

 

Úkol k obhajobě diplomové práce: 

  

1) V diplomové práci jsem nenašel studii, která by dokazovala, že existuje souvislost 

mezi hodnocením pracovního výkonu a výkonností pracovního týmu. Mohl byste 

představit aspoň jednu relevantní studii, která by tento kauzální vztah 

potvrzovala? 

2) Proč jste při tvorbě teoretické části nezohlednil změny, které v občanském sektoru 

iniciovalo přijetí Nového občanského zákoníku?   

3) Jak, na základě jakých informací hodnotitel stanoví např. kritérium II. bod e) 

Schopnost získávat spolupracovníky?   

   

Prohlašuji, že diplomová práce, Hodnocení pracovního výkonu v neziskové organizaci, 

splňuje jen částečně nezbytné požadavky, vnímám ji jako práci mezní a pokud diplomant 

uspokojivě odpoví na položené otázky, navrhuji jej klasifikovat stupněm dobře. 

V záporném případě navrhuji diplomovou práci přepracovat. 

 

V Praze 13. července 2017 

 

Hodnocení zpracoval: Mgr. Petr Vrzáček 


