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Kriteria hodnocení: Hodnocení (1 – 4): 
Zdůvodnění relevance tématu vzhledem k oboru Studia občanského sektoru  
Je téma relevantní vzhledem k oboru? Je dobře zdůvodněno? 

1 

Stručné slovní hodnocení: 
Téma je relevantní a studentka tuto relevanci zdůvodňuje v úvodu práce s využitím odborné literatury. 
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? 

1 

Stručné slovní hodnocení: 
Teoretická část práce tvoří ucelený rámec ke studiu zvoleného tématu. Obsahuje jak diskusi o třech sektorech a 
jejich rozdílech a podobnostech, tak také vymezení pojmu organizační kultura a představení typologie 
organizační kultury, jež je dále využívána v rámci empirického výzkumu. Autorka pracuje z relevantními českými, 
ale převážně pak zahraničními zdroji. 
Formulace cílů, výzkumných otázek či hypotéz  
Jsou dostatečně konkrétní a jasné? Odpovídají tématu práce a jejímu 
teoretickému/konceptuálnímu rámci? 

1 

Stručné slovní hodnocení: 
Výzkumné otázky jsou formulovány jasně s využitím poznatků z teoretické části práce. 
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? 

1 

Stručné slovní hodnocení: 
Pro výzkum kultury organizací si studentka zvolila metodologii, která již byla použita a ověřena v jiných 
výzkumech v zahraničí. Tuto metodologii v práci představuje a tak by tato práce mohla sloužit i jako vhodný 
metodologický zdroj pro další výzkum kultury organizací. Oceňuji, že studentka také použila v rámci svého 
výzkumu dva zdroje dat a to dotazníkové šetření a analýzu dokumentů.  
Kvalita závěrů práce 
Byly naplněny praktické nebo teoretické cíle a zodpovězeny výzkumné otázky práce? Jak 
byla formulována praktická doporučení, pokud byla cílem práce? 

1 

Stručné slovní hodnocení: 
Studentka nejprve představuje jednotlivě tři zkoumané organizace (dle typu) a organizační kulturu těchto 
organizací, a to jak s využitím dat z dotazníku, tak z dokumentů. Dále prezentuje také srovnání organizační 
kultury těchto tří typů organizací přičemž se zaměřuje na podobnosti a rozdíly. Zjištění jsou formulovány na 
základě systematické analýzy sebraných dat, jsou systematicky a přehledně prezentovány s využitím tabulek a 
grafů. Závěr práce pak není jen opakováním toho, co již bylo řečeno v předešlých kapitolách, ale zjištění svého 
výzkumu studentka komparuje a kriticky reflektuje s využitím poznatků prezentovaných v teoretické části práce.  
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? 

1 

Stručné slovní hodnocení: 
Nemám připomínky. 
Struktura práce, formulační a gramatická úroveň, grafická úprava 
Je práce vhodně strukturovaná? Odpovídá formulační i gramatická úroveň magisterské 
práci? 

1 

Stručné slovní hodnocení: 
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Struktura práce odpovídá požadavkům odborné diplomové práce.  
 
Celková známka před obhajobou: výborně  

pozn.: Lze udělovat známky od 1 do 4. V případě, že bude jedna část práce hodnocena známkou výborně 

Otázky k obhajobě: 

(Je nutno vyplnit, aby se student mohl připravit na obhajobu; počet témat a připomínek upravte podle Vaší 
potřeby.) 
 
Organizační kultura je v posledních letech prezentována v odborné literatuře také jako zdroj konkurenční výhody 
pro organizace. Které z identifikovaných prvků organizační kultury OOS v rámci vašeho výzkumu by mohly být 
považovány za zdroj konkurenční výhody OOS ve vztahu k organizacím státu a trhu? 
 
Celkové vyjádření/komentář vedoucího práce: 

(Není povinné.) 

Ráda bych ocenila systematickou a poctivou práci studentky Markéty Boháčkové na této diplomové práci. Vždy 
byla schopna aktivně reagovat na moje poznámky a připomínky a zapracovat je do své práce.  

 

V Praze dne 19.9.2017 

………………………………………………. 

Podpis vedoucího práce.  

 

	


