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Posudek konzultanta diplomové práce Bc. Anety Kavalové  

“Role vybraných společností v oblasti harmonizace pracovního a osobního života 

zaměstnanců se zaměřením na koncept společenské odpovědnosti firem“ 

 

 

Zvolené téma posuzované diplomové práce rozhodně nepatří k těm, k jejichž zvládnutí by vedla 

vyšlapaná a ověřená cesta. Komplikuje ji neujasněnost terminologie asociovaná s pojetím 

společenské odpovědnosti firem a se způsoby, jakými je tato politika uplatňována v praxi, její 

prolínání s právně ukotvenou a tradičně již po desetiletí provozovanou podnikovou sociální 

politikou, ale i výzkumně jen obtížně uchopitelné diverzifikované hodnotové orientace, 

behaviorální stereotypy a vzorce sociálního začleňování cílových populací. Jako konzultant 

práce potvrzuji, že její autorka se snažila se s těmito výzvami v průběhu jejího zpracování 

vyrovnávat odpovědně, ba až sveřepě. 

 

Ke kladům práce řadím 

 její logické a také v obsazích důsledně uplatňované uspořádání; 

 poměrně rozsáhlé, ale vzhledem k obtížnosti zvoleného tématu potřebné konceptuální 

ukotvení celé problematiky tak, jak je pojednáno v první kapitole; 

 solidní teoretické základy, vycházející ze symbiotického uplatnění veřejně politické teorie 

institucionalismu zaměřeného na aktéry s teoretickými modely vztahů mezi osobním a 

pracovním životem inspirované behaviorálními a sociálně psychologickými přístupy tak, 

jak jsou pojednány ve druhé a třetí kapitole;  

 volbu dvou případových studií a srovnání jejich výsledků, umožňující jistá, byť podmíněná 

zobecnění; 

 uplatnění širokého rejstříku relevantní naší i zahraniční literatury; 

 vzornou formální i gramatickou editaci. 

 

Kapitola věnovaná metodologii poměrně podrobně zdůvodňuje volbu kvalitativního 

výzkumného šetření (uskutečnění několika polostrukturovaných rozhovorů s aktéry) a šetření 

kvantitativního (dotazníkové šetření). Uzavírá ji v diplomových pracích málo frekventovaná 

zmínka o etice výzkumných šetření. 

 

Rozsahově necelá třetina práce (39 stran) je pak věnována průběhu a výsledkům samotné 

empirické analýzy, z toho 16 stran výsledkům dotazníkového šetření. Nevylučuji, že právě 

výsledná podoba interpretace dotazníkového šetření, založená bez výjimky jen na třídění 

prvního a druhého stupně, již byla poznamenána blížící se lhůtou odevzdání celé práce. 

Zejména u výzkumného vzorku společnosti YY s účastí 139 respondentů, ale i u vzorku 

společnosti XX s 50 zaměstnanci bylo možno zvažovat i sofistikovanější statistické procedury 
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zpracování dat a obohatit jimi výslednou interpretační inferenci. V interpretaci výsledků by to 

také umožnilo lépe vzdorovat pochybnostem o předpokládaných potvrzených souvislostech 

studovaných jevů v odpovědích na jednotlivé výzkumné otázky tam, kde proměnné vytvářejí 

složitější konfigurace vzájemných vztahů.  

 

Závěr: Práci doporučuji k obhajobě a následnému přijetí. Přikláním se k hodnocení mezi 

stupněm A a B s tím, že dosažení stupně A bych podmínil v průběhu samotné obhajoby 

uspokojivou odpovědí na jednu z dalších možných, leč v samotné diplomové práci 

nezodpovězených otázek: „Co je pro nižší výskyt problémů souvisejících s harmonizací 

pracovního a osobního života důležitější: to, že zaměstnanci pracují ve společnosti uplatňující 

více harmonizačních opatření, nebo to, že jsou v ní méně pracovně vytíženi?“  
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