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Zdůvodnění relevance tématu vzhledem k oboru Studia občanského sektoru  
Je téma relevantní vzhledem k oboru? Je dobře zdůvodněno? 
Práce si klade za cíl popsat a porovnat organizační kulturu 3 organizací působících ve 
stejném oboru avšak v odlišných sektorech – komerčním, veřejném a neziskovém. Pro 
porovnání studentka využívá zvolený teoretický model organizační kultury podle Camerona a 
Quinna (2011). Téma a cíle práce jsou zdůvodněny s odkazem na probíhající diskuse o 
odlišnosti a podobnosti sektorů. Téma považuji za velmi relevantní a pro obor klíčové. 
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Relevance tématu je výborně zdůvodněna.  
Kvalita teoretického/konceptuálního rámce práce 
Nakolik je obsah rámce relevantní vzhledem k tématu práce? Do jaké míry byla studovaná 
literatura představena přehledně a kriticky? Byla použita zahraniční literatura? 
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Práce obsahuje velmi dobrý přehled literatury jak k tématu odlišnosti sektorů, tak z oblasti 
organizační kultury. Přehled vychází z literatury domácí a zejména zahraniční. Studentka představuje 
s  řadu teorií a typologií v těchto oblastech a zvolený teoretický model zasazuje do kontextu literatury 
k tématu. 

Formulace cílů, výzkumných otázek či hypotéz  
Jsou dostatečně konkrétní a jasné? Odpovídají tématu práce a jejímu 
teoretickému/konceptuálnímu rámci? 
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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 

Práce používá výzkumný design případové studie, kde případem je organizační kultura a jednotkami 
analýzy jsou 3 organizace z komerčního, veřejného a neziskového sektoru, konkrétně 3 mateřské 
školy. Design odpovídá cíli popsat odlišnosti v organizační kultuře. Hlavními technikami sběru dat jsou 
kvantitativní dotazníkové šetření a analýza dokumentů. Kombinace kvanti a kvali přístupů odpovídá 
designu případové studie. Mám zde tři výtky ke sběru dat. (1) Volba respondentů pro dotazníky by 
mohla být lépe vysvětlena. Nenašla jsem, proč jsou právě pedagogičtí zaměstnanci MŠ „zaměstnanci 
relevantní vzhledem k organizační kultuře“, proč sem automaticky nepatřili administrativní nebo 
manažerské posty (s. 42); s tím souvisí to, že nebylo detailněji popsáno, na jaké vzorky byl dotazník 
použit v předchozích výzkumech. (2) Ve 2 MŠ byli osloveni všichni pedagogičtí zaměstnanci (v počtu 
3), v poslední MŠ bylo osloveno 15% pedagogických zaměstnanců (v počtu 3). Rozumím snaze mít 
z každé organizace stejný počet dotazníků, v tomto případě ji však považuji za chybnou. Při 
kvantitativním zpracování homogenní a ve všech případech velmi malé „populace“ respondentů měla 
být snaha oslovit všechny. Jde o to, že při výběru 3 lidí ze skupiny pouhých 20 osob může dojít 
k velkému zkreslení. Tímto zkreslením studentka zbytečně ohrozila výsledky za jednu organizaci, u 
zbylých dvou zkreslení způsobené výběrem nebylo žádné. (3) Na s. 61 je odkazováno na rozhovor, ale 
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o rozhovoru jako technice sběru dat v části 5.4 nic není. Analýza dat z dotazníků je pečlivá a 
přesvědčivá a je prezentována detailně a přehledně s využitím grafů.  Nemám zde co vytknout. 
Analýza dokumentů podává dobrý obrázek o organizační kultuře, ale představuje relativně nejslabší 
článek DP. Mohla by být lépe metodologicky podložená, víc systematická a diferencovaná. Na druhou 
stranu jde o jeden ze dvou kombinovaných postupů analýzy, kde by detailní zvládnutí obou patrně šlo 
již nad rámec DP.  
Kvalita závěrů práce 
Byly naplněny praktické nebo teoretické cíle a zodpovězeny výzkumné otázky práce? Jak 
byla formulována praktická doporučení, pokud byla cílem práce? 
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Stanovené cíle byly naplněny. 
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? 
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Studentka pracuje s literaturou na velmi dobré úrovni.   
Struktura práce, formulační a gramatická úroveň, grafická úprava 
Je práce vhodně strukturovaná? Odpovídá formulační i gramatická úroveň magisterské 
práci? 
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V Praze dne 18. 9. 2017    
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