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Cílem diplomové práce „Hodnocení pracovního výkonu v neziskové organizaci“ je vytvoření nové metodiky 

hodnocení zaměstnanců v konkrétní organizaci poskytující sociální služby („Studiem odborné literatury, analýzou 

dokumentace, rozhovorů a dalších praktických poznatků z konkrétní organizace vyhodnotit stávající systém hodnocení 

pracovního výkonu zaměstnanců, rozpoznat potřebné změny, doporučit a vytvořit jeho nové součásti“; s. 11). Tento cíl 

byl naplněn jen částečně. 

 

Práce je rozdělena do dvou základních částí: teoretické a praktické.  

 

V teoretické části se autor věnuje neziskovým organizacím, pak řízení pracovního výkonu zaměstnanců, hodnotícím 

pohovorům a motivaci. Nakonec teoretické části pak zařazuje oproti běžné praxi část metodologickou.  Dále uvádím 

výčet hlavních nedostatků: 

 Student v průběhu práce uvádí řadu nesprávných nebo nedoložených předpokladů (např. s. 9 „neziskové 

organizace zaměřují svoji aktivní činnost především do oblasti zdravotnických a sociálních služeb“; s. 14: „Často 

se hovoří o třech základních strukturách dle dělby pravomocí.“; s. 39: „Každá organizace má svůj vlastní 

motivační program.“ ad.).  

 Nevyužívá dostatečně legislativní, ani teoretické zdroje k doložení svých tvrzení. V některých částech práce 

(např. 2.1.1) nevyužívá žádnou literaturu, někdy není jednoznačné, o jaký typ informace se jedná – zda autor 

čerpá z literatury nebo zda vychází ze svých domněnek, tj. zda se jedná o myšlenky vlastní nebo převzaté 

(např. s. 28: „Jako příklad otevřených otázek sebehodnotícího dotazníku mohu uvést několik běžných a 

zpravidla se opakujících otázek: (…)“, řada uvedených fakt v metodologické části). V jiných částech jsou 

ojediněle zmíněny zdroje, ty však nelze vždy považovat za odborné (např. kap. 2.1.3, kde autor zmiňuje téma 

efektivity a jako jediný zdroj uvádí příručku MPSV ČR obsahující výklad Standardů kvality sociálních služeb). 

V některých částech jsou zdroje využity, jedná se však o zdroje základní, které autor nijak nesrovnává, 

nekonfrontuje, jen volně skládá do textu. Často je jeden až dva odstavce citací jednoho autora a odstavce 

inspirované různými zdroji se pouze mechanicky střídají. Např. s. 26 až 27 je jen s jednou výjimkou citací 

jednoho zdroje. Zahraniční zdroj je uveden v seznamu literatury jen jeden, v textu je na něj jeden obecný 

odkaz.  

 Nepoužívá zde také správně koncepty a pojmy spojené se zvoleným tématem. Zejm. zaměňuje pojmy 

hodnocení výkonu zaměstnance a týmu a hodnocení výkonu organizace (podobně i efektivita organizace a 

efektivita zaměstnance) a někdy mezi nimi implicitně a neopodstatněně (autor nepředkládá zdroj takových 

tvrzení) předpokládá přímou souvislost (např. s. 11: „Jsem přesvědčen, že vyšší výkonnosti lze v organizaci 

dosáhnout i jinými způsoby, ale existuje-li kvalitní postup, resp. srozumitelná metodika pro hodnocení 

pracovního výkonu zaměstnanců, pak (…) může se dosáhnout zlepšení v mezilidských pracovních vztazích a ve 

vyšší efektivitě řízení nejen neziskové organizace“; s. 12: „Jedním z nejdůležitějších faktorů, který vede k 
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efektivnímu zvyšování výkonnosti pracovního týmu (…), je mít zavedený systém řízení hodnocení 

pracovního výkonu jednotlivců i pracovních skupin.“ ; s. 16: „Řízení pracovního výkonu zaměstnanců 

(výkonnosti organizace) je však hlavní náplní manažerů.“ ad.). Znovu se k této myšlence vrací i v závěru 

diplomové práce, kdy uvádí, že tento předpoklad je potvrzen jeho výzkumem (s. 90: „Samotný výzkum mi 

potvrdil, že pokud chceme mít neziskovou organizaci zaměřenou na zlepšování své výkonnosti, je nutné 

pracovat s kvalitním systémem hodnocení pracovního výkonu a opírat o něj další rozvoj jednotlivců i týmu.“). 

Jeto šetření se však takovou souvislostí nezabývalo. Podobně také například neodlišuje mezi předmětem, 

obsahem a procesem hodnocení zaměstnance, nebo vytváří nejasný předpoklad vztahu mezi hodnocení 

pracovního výkonu zaměstnanců a motivací (viz sled kapitol nebo první odstavec s. 51).  Oproti tomu čtenář 

v práci nenalezne ukotvení problematiky hodnocení zaměstnanců do kontextu procesu práce se 

zaměstnancem (např. návaznost na vzdělávání nebo odměňování zaměstnanců) nebo představení různých 

způsobů hodnocení zaměstnanců.  

 Text nepůsobí uceleným dojmem, dílčí části textu na sebe ne vždy navazují. Autor v pochopení čtenáři 

nepomáhá, protože sled kapitol a jejich vzájemnou provázanost nijak nevysvětluje (např. proč navazuje na 

kapitolu o hodnotících pohovorech kapitolou o motivaci a proč v ní rozpracovává velmi ze široka vybraná 

témata, když tyto poznatky nijak dál nevyužívá). Provázanost základních témat teoretické části tak lze jen 

tušit. Je otázkou, jak provázanost a logický sled kapitol zvažoval autor, když například kapitola 2.2.7 je 

věnována Nedostatkům při hodnocení pracovního výkonu a kapitola 2.3.6 Chybám při hodnotících 

rozhovorech, přičemž v první z nich uvádí chyby, ke kterým může docházet při hodnocení podle Dittricha 

(2016), zatímco v druhé cituje Wagnerovou (2008); přestože autoři se do jisté míry shodují a bylo by možné 

jejich pojetí srovnat, autor to neudělá, ani je na sebe navzájem neodkáže, naopak jejich pojetí uvede ve dvou 

různých podkapitolách dvou různých kapitol.   

 Čtivost a logiku celé práce narušují už v úvodu autorovy zmínky a nejasnosti ve vztahu mezi seminární prací 

z předmětu Diagnostika organizace a šetřením, které prováděl v rámci zpracování Diplomové práce. Text je 

prezentován tak, že se zdá, že autor do jisté míry znovu provádí to, co bylo již uděláno v rámci práce 

seminární. Vychází zde z mého doporučení, aby diagnostiku/šetření v organizaci doplnil a rozvinul, protože 

kvalita seminární práce nebyla pro analýzu/šetření potřebné pro Diplomovou práci dostatečná. Tato 

souvislost není nikde v dalším textu vysvětlena, v metodologické části se k ní autor nijak nevrací.  

 

Metodologická část je postavena jako „výzkum“. Vzhledem k záměru a cíli práce, který je ryze praktický, by se podle 

mého názoru mělo spíše jednat o diagnostiku/podrobnou analýzu stavu hodnocení zaměstnanců v organizaci za 

využití výzkumných i analytických metod tak, aby autor získal komplexní obraz stavu hodnocení zaměstnanců 

v organizaci. K této části mám následující poznámky: 

 Student uvádí, že ve svém výzkumu vychází ze zakotvené teorie, „jejíž hlavní přínos (…) spatřuji v tom, že 

neověřuji teorii, ale zkoumám oblast“ (s. 40). Není jasné, proč popisuje uvedený přístup, když ho dále 

nevyužívá. Domnívám se, že vzhledem k charakteru výstupu by stačilo provést v některých částech práce 

s daty pečlivou tematickou analýzu.  

 Student v metodologické části dále definuje základní výzkumné otázky, které zaměřuje na zjištění 

subjektivního vnímání systému hodnocení a metodiky zaměstnanci (s. 41: „Jak je vnímán stávající systém 

hodnocení pracovního výkonů všech zaměstnanců ve sledované neziskové organizaci? Jak je vnímána, v 

souvislosti s motivací a rozvojem zaměstnance, současná metodika hodnocení pracovního výkonu v naší 

neziskové organizaci?“). Pokud cílem práce je vytvoření nové metodiky hodnocení zaměstnanců, domnívám 

se, že zodpovězení výše uvedených otázek nebude pro její konstrukci dostačující. Autor k hlavním otázkám 

dále rozpracovává podotázky, ty však spolu vzájemně nesouvisí (např. hlavní otázka sleduje hodnocení 

v konkrétní organizaci, podotázka pak ke srovnání s jinými profesemi či organizacemi, s. 41). K jejich 

zodpovězení chce dospět na základě individuálních polostrukturovaných rozhovorů a analýzou písemných 
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podkladů. Domnívám se, že analýza písemných materiálů vede k odpovědím na jiné otázky, než ty, které 

autor uvádí. Cíl práce, cíle výzkumu a použité techniky tak korespondují jen částečně.  

 Metodologická část neobsahuje reflexi možných rizik a etických dilemat (např. že autor sám je/byl 

zaměstnancem organizace), ani popis a reflexi procesu. Není nijak reflektována ani skutečnost, že autor při 

šetření oslovil 10 zaměstnanců z celkových padesáti. 

 

Praktickou část podle mého názoru charakterizují metodologické i obsahové nedostatky, ale především nejasná 

návaznost jednotlivých kapitol, podkapitol a prezentovaných poznatků. Neuměla jsem se zorientovat v tom, co autor 

dělá/popisuje - zda provádí výzkum nebo diagnostiku/analýzu daného parametru organizace, nebo popisuje své 

subjektivní zkušenosti a návrhy, jakou roli v tom hrají vybrané postupy (viz dál) a především, jak a v čem na ně 

navazuje zpracovávaná metodika hodnocení zaměstnanců. Následuje popis kapitol této části a výčet nejasností:   

 Praktická část je uvedena popisem organizace, ve které šetření probíhalo. Autor tuto kapitolu nazývá 3.1. 

Evaluace sledované neziskové organizace (kap. 3.1), není však jasné, jaké jsou zdroje informací v kapitole 

obsažených. Zdá se však, že se jedná o text kombinující osobní zkušenost autora s hodnocením 

zaměstnanců a částečně i výstupy šetření (zřejmě zejm. analýzy dokumentů). Tato část obsahuje pro 

naplnění cíle důležitá zjištění, formálně však není jasné, jaká je jejich role a jak se vztahují k cílům výzkumu  

(vztahují se totiž spíše k cílům diplomové práce). Navíc již na závěr této kapitoly formuluje doporučení – i 

když autor je nazývá předpoklady (s. 49) – a uvádí, že vychází z „teoretických poznatků, resp. představy o 

skutečnosti, jak by mělo vypadat hodnocení pracovního výkonu“. 

 Následuje kapitola Hodnotící rozhovory (3.2). Autor zde navrhuje a testuje dotazníky a návody hodnotícího 

rozhovoru. Není však srozumitelné, jestli jsou to podklady pro výzkumné šetření (které však v popisu 

metodologie neuvádí), nebo zda se již jedná o část samotného výstupu, tj. metodiky hodnocení (autor 

k tomu nejasně uvádí: „V tomto smyslu je však nutné si uvědomit, že povedu polostrukturovaný rozhovor, jehož 

cílem je zjistit názory na aktuální hodnotící proces a návrh změn.“ (s. 51) vs. kapitoly 3.2.1 Přípravná fáze a 3.2.2 

Autoevaluační dotazník hodnoceného pracovníka, kde autor představuje návrh na dotazník pro asistenta a 

předpokládá, že „z reakcí na uvedenou předlohu při mém výzkumu“ vytvoří „souhrn výstupů, které odráží 

doporučení pro novou metodiku hodnocení pracovního výkonu“ (s. 52). Pokud se týká samotného dotazníku, 

není zřejmé, jak byl konstruován (a proč nebyl konstruován až po výzkumném šetření, resp. na základě jeho 

výsledků) a k jakým výstupům mají vést otázky (např. jak s hodnocením pracovního výkonu koresponduje 

otázka „Jak vnímáš přístup vedení k zaměstnancům?“, s. 52). Podobně nejasné je i zařazení kapitoly 3.2.3 

Soubor témat hodnotících dotazníků. 

 Po těchto kapitolách následují teprve části týkající se samotného výzkumu (kap. 3.2.4 Průběh 

polostrukturovaných rozhovorů s členy výzkumného vzorku a kap. 3.2.5 Výstupy a závěry k jednotlivým 

kategoriím), které tvoří přehled vybraných výpovědí respondentů. Zdá se, že některé otázky a odpovědi jsou 

zaměřené na jiná témata, než na témata související s procesem hodnocení v organizaci (viz cíle výzkumu) – 

např. s. 58 a 59. Nicméně je zde uvedena i řada důležitých poznatků vztahujících se k centrálnímu tématu. 

Autor s těmito daty pracuje metodou tematické analýzy (i když ji tak sám nenazývá). Přestože se nejedná o 

hlubší prozkoumání tématu, domnívám se, že pro šetření, jehož účel je vytvořit novou metodiku hodnocení, 

je zpracování rozhovorů dostatečné. Poté následuje kapitola 3.2.6 Vyhodnocení Hlavních a dílčích otázek 

výzkumu, kde autor stručně shrnuje, k čemu došel analýzou rozhovorů ve vztahu k výzkumným otázkám.  

 Následuje kapitola s 3.3 s výsledky Analýzy dokumentů, která se podle autora zřejmě k výzkumu nevztahuje 

(výzkumné otázky již byly zodpovězeny v předchozích kapitolách) a která obsahuje pouhých 14 řádků 

přehledu toho, co v organizaci existuje za materiály se stručným osobním zhodnocením autora (s. 73: 

„Uvedená směrnice může na někoho působit dojmem že se jedná o návod, jak popsat výkon činnosti jednotlivých 

pracovníků…“). Obsahová analýza písemných materiálů chybí. 



4 

 

 Kapitola 3.4 Výstupy z praktické části pak obsahuje návrh metodiky k hodnocení pracovního výkonu ve 

sledované neziskové organizaci, návrh metodiky k hodnocení pracovního výkonu ve sledované organizaci a 

popis stupňů hodnotící škály pro hodnocení pracovníků. K těmto materiálům, které mají být klíčovým 

výstupem diplomové práce mám tyto poznámky: 

- Není popsáno, jakým způsobem tyto materiály vznikaly.  

- Není jasné, jak se v nich odráží v teoretické části uvedené poznatky a výstupy výzkumného šetření. 

- Tyto materiály mají podle mého názoru srozumitelnější a logičtější strukturu než ostatní části diplomové 

práce, a také lepší odbornou i jazykovou úroveň. Přestože si i dovedu představit důvody, které k tomu 

mohly vést (inspirace metodikami jiných organizací, spolupráce v týmu atp.), považuji za chybu, že to 

autor neuvedl.  

- Nejsem si jistá, zda není celý navrhovaný postup a administrativa s ním spojená velmi náročná, zda 

odpovídá možnostem a potřebám organizace a také možnostem, schopnostem, dovednostem a 

zkušenostem pracovníků (zejm. v pozici hodnotitelů). Nemohu to posoudit kromě jiného právě 

vzhledem k tomu, že praktická část neobsahuje některé klíčové poznatky, které by měla přinést 

diagnostika/analýza organizace. Některá navrhovaná kritéria hodnocení (s. 82 ad.) považuji při 

hodnocení na škále za nejasná (např. vědomosti v oboru, kvalita odvedené práce, správnost 

rozhodování), a domnívám se, že se některá z nich nevztahují k hodnocení výkonu (např. zkušenosti 

v oboru, autorita).  

 

Student využil při zpracování 37 zdrojů, z nichž většina má charakter učebnice nebo příručky. Jen jeden zdroj je 

cizojazyčný, přičemž ten je citován pouze jednou, a navíc se jedná o autora, kterého cituje jiný uváděný autor.  

 

Pokud bych se měla vyjádřit k průběhu zpracování práce z pozice vedoucí, tak je nutné uvést, že student se mnou 

zpracování práce nekonzultoval, přestože jsem ho k tomu včas vyzývala. O konzultaci žádal na poslední chvíli, kdy už 

měl práci hotovou, a já jsem již na její shlédnutí neměla kapacitu. Zdůrazňuji to i proto, že student v Poděkování 

uvádí, že mi děkuje za to, že jsem mu: „věnovala svůj čas při konzultacích k diplomové práci a poskytovala cenné 

podněty a rady při jejím zpracovávání.“ Jediná konzultace se týkala zpracování projektu DP, kdy jsem upozorňovala na 

to, že kvalita práce zpracované na stejné téma v rámci předmětu Diagnostika organizace není dostatečná pro využití 

v práci diplomové a bude nutné poznatky upřesnit a rozšířit.   

 

Nedoporučuji práci k obhajobě.  

 

Navrhovaný stupeň klasifikace:  -    

 

 

_________________________  

Vypracovala PhDr. Mgr. Lada Furmaníková, Ph.D. dne 25. 8. 2017 


