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Cílem práce je prozkoumat vztah mezi kvalitou pracovního života a života jako celku. V této 
formulaci jde ovšem o dosti triviální stanovisko, které jen s obtížemi můžeme povýšit na teorii. Už 
z tohoto důvodu se vstupní část práce mění v přehledovou studii, která sice ukáže různé možnosti 
chápání klíčových pojmů, ale nenabízí konkrétnější výzkumné otázky nebo hypotézy. Větší pozornost 
by zasluhovala otázka, nakolik je kvalita pracovního života (reflektovaná v rovině spokojenosti, což je 
ve výzkumech běžné, ale nikoli neproblematické) součástí nebo předpokladem celkové kvality. Model 
by mohl být postaven kauzálně (viz např. uvedení Loscocco and Roschelle 1991), když kvalita 
pracovního života může být chápána jako jeden z prediktorů celkové kvality, což by otevíralo cestu 
k vícenásobné regresní analýze a k mnohem systematičtější kontrole vlivu proměnných sociálního 
postavení. Problém datové báze ale spočívá také v tom, že indikace QOL je přece jen více posunuta 
do polohy zdraví. 
 Autorka ovšem zůstává u studia jednoduché korelace dvou klíčových proměnných (indexů), 
přitom mlčky předpokládá, že jde o lineární vztah. Základní strategická linie ověřuje stabilitu korelací 
po zavedení kontrolních proměnných typu sociálního postavení nebo charakteru práce (odvětví). 
Důvody pro jejich výběr jsou spíše intuitivní, měly být podloženy nějakou vstupní analýzou, zejména 
když jejich vliv na kvalitu života je prakticky mizivý a na kvalitu pracovního života až překvapivě nízký. 
Mohl být proveden test těchto rozdílů. Pokud se parciální korelace někde o něco málo zmenšují, 
může to být dílem nelineární závislosti, nemluvě o efektu outliers, který by bylo vhodno zkontrolovat 
alespoň formou grafů. 
 Zvláštní problém představuje interpretace těchto korelací, která je více než nepřesná (32 an.). 
Obecně pak platí, že výsledky by si zasloužily mnohem podrobnější diskuzi. To se ovšem týká i úvodní 
části analýzy, kde se ověřuje kvalita použitých škál. Nejsem specialista na konfirmační faktorovou 
analýzu, ale z bohaté již (autorkou částečně zaregistrované) diskuze vyplývá, že jednotlivé metody 
jsou citlivé např. na počet proměnných. Proto je v modelování běžné, že když některé parametry 
nevycházejí, přistupuje se k úpravě modelu (odebrání proměnných, změna počtu dimenzí či 
komponent). Nejde ani tak o to, že by obě škály byly nějak problematické. Nicméně za dostupný 
standard bych považoval ověření jejich konzistence Cronbachovým alfa a hlavně explorační 
faktorovou analýzou, mohla by totiž ukázat latentní dimenze, které zprostředkovávají vztah obou 
konceptů. Analýza by tak mohla získat větší hloubku. 
 Bohužel jistou nekoncepčnost práce prozrazuje již úvodní abstrakt (včetně klíčových slov), 
který s užitím budoucího času (!) popisuje strukturu práce, ale nikoli její výsledky. Na hranici se ocitá 
práce s prameny, resp. jejich odkazování, ani stylistická úroveň práce není vždy optimální (např. field 
of work - 36, consensus data – 27, graf 2 na s.25, druhý řádek na s. 28). Na s. 32 autorka proklamuje 
použití neparametrických korelací. 
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 Na základě celkového posouzení kvality práce nemohu navrhnout jiné než negativní 
hodnocení, práci nepovažuji za obhajitelnou. Autorka by se musela vyrovnat s řadou otázek, proč 
nevolila jinou strategii analýzy dat, nepovedené interpretace výsledků však hájit nelze. 
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