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KONCEPČNÍ STRÁNKA PRÁCE 

 
Má práce jasně formulovaný záměr, cíl, výzkumnou otázku a odpovídají jim závěry? 

Jako cíl práce je stanoveno prověřit existenci vztahu mezi kvalitou života jako celku a kvalitou 
pracovního života, resp. konkrétně ověřit teorii, kterou v tomto duchu formulovali Danna a 
Griffin (1999). V tomto smyslu je záměr a cíl práce stanovený jasně. Konkrétní výzkumné otázky 
už ale explicitně formulovány nejsou, ačkoli následně se z provedených analýz dají vysledovat: 
rozdíly v síle vztahu mezi QOL a QOWL v podskupinách pracujících nebo porovnání asociace 
konceptů na pozadí konkrétních úrovní jejich kvality (výše indexů). Na obecnou otázku následně 
závěr odpovídá, další prezentované poznatky o podskupinách nebo výši konkrétních indexů 
však nenasedají na žádná předem připravená teoretická východiska, neodpovídají na předem 
formulované otázky nebo hypotézy. Z tohoto hlediska tudíž práce působí poněkud neuceleným, 
vnitřně ne zcela propojeným dojmem. Tato skutečnost se následně propisuje i do dalších 
hodnocených aspektů práce. 

 
Má práce adekvátně stanovenou a jasně vyloženou metodu a postup řešení? 

Postup řešení je vyložen s ohledem na ověření obecné myšlenky o vztahu dimenzí QOL a SQWL; 
a v tomto ohledu je navržený postup (konstrukce indexů, ověření pomocí CFA a následná 
korelační analýza) adekvátní a metoda řešení (sekundární analýza dat získaných pomocí 
ověřených výzkumných nástrojů) zcela vhodná.  
Způsob provedení dalších analýz (přípravných v podobě ověření konstruktů QOL a SWQLi i 
rozvíjejících v podobě dílčích analýz podskupin) je na příslušných místech vyložen dostatečně, 
nicméně toto by mělo být do celkové koncepce řešení diplomového úkolu zakomponováno hned 
na začátku v souvislosti s rozpracováním tématu a jednotlivých výzkumných otázek. 

 
Jsou jednotlivé části práce (zejm. teoretická a empirická) vyvážené a vhodně propojené, 
vytváří text konzistentní celek? 

Práce je konzistentní jen částečně, a to opět převážně z důvodu nedotažené konceptualizace. 
Teoretická část představuje v dostatečné šíři i hloubce oba klíčové koncepty, dostatečně také 
oba nástroje, které budou použity; na to empirická část vhodně nasedá. Nicméně analýzy a 
interpretace se následně ubírají dalšími významnými směry (rozdíly podskupin, asociace vs. 
absolutní výše indexů QOL a SQWLi), pro což v teoretické části není připravena žádná opora. 
Přitom by stačilo detailněji rozpracovat například koncepci, kterou si autorka vybrala jako 
předmět pro své ověření (Danna a Griffin), a z ní výzkumné otázky, která následně autorka 
v analýzách reálně řeší, odvodit. 
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Jsou argumentace a text práce a vystavěny logicky, jasně, srozumitelně? Má práce 
přehlednou strukturu? 

V důsledku nedotažené konceptualizace práce nemá úplně jasnou a logicky vystavěnou 
strukturu. Nelze říci, že by neměla žádnou, nebo nějak vyloženě chybnou, nicméně není to úplně 
dokonalé. 

 
OBSAH PRÁCE 

 
Hodnocení kvality teoretické části práce (relevance k tématu a záměru práce, šíře a hloubka, 
vhled autora do problematiky, samostatnost, originalita zpracování,…). 

Teoretická část je v principu pojata dobře a určitě oceňuji snahu vykreslit klíčové koncepty QOL 
a QWL v širších souvislostech a také z určité historické perspektivy. Výhrady k této části práce se 
opět týkají zejména nedotažené konceptualizace v porovnání s obsahem empirické části a také 
absence detailnějšího rozpracování teorie, kterou autorka zvolila pro své ověření. 
Kritiku si zaslouží také nedůslednost, se kterou autorka používá pojmy, které má tendenci 
v teoretické části konceptualizovat. Zejména se jedná o (mnohokrát opakované) používání 
termínu „satisfaction with“, které má zjevně v daných pasážích nahrazovat obecnější termín 
„quality of“. Právě na rozdíly mezi (nějak definovanou) kvalitou a subjektivně pociťovanou 
spokojeností autorka přitom správně upozorňuje; následně však tyto termíny sama nedostatečně 
rozlišuje a vlastně tak vnáší zmatení do závěrů svých vlastních analýz.  

 
Hodnocení kvality empirické části práce (adekvátnost použitých metod a postupů vzhledem 
k cíli práce, správnost aplikace metod a postupů, prezentace a interpretace výsledků,…). 

Na empirické části v první řadě oceňuji samotnou skutečnost, že se autorka pustila do datově i 
analyticky dosti náročného úkolu; a snad ještě více, že jej dokončila i přes mnohá úskalí, na která 
narazila. Konstrukce indexů z dat takto komplexních výzkumných nástrojů, které se navíc 
v dotaznících objevily v několika verzích, a použití CFA pro ověření modelů není na úrovni 
magisterských prací běžné. Z tohoto důvodu jsem také trochu benevolentnější k některým 
interpretačním zkratkám nebo nestandardním formulacím. (Ne úplně úspěšné prověření 
použitelnosti určitě nemůžeme uzavřít konstatováním, že „result did not proove to be very 
satisfactory from the statistical point of view, but sufficient in order for us to proceed with 
further analyses.“ Lze snad argumentovat závazností podoby nástroje, jeho fungováním v jiných 
podmínkách, odkázat na jeho analogická použití i bez takových ověření atd., ale nikoli, že „nám 
to takto stačí“.) 
Benevolence již ovšem není na místě v případě korelační analýzy, resp. interpretace jejích 
závěrů. Skutečně si nejsem jistý, zda mnohokráte se opakující formulace typu „relationship 
between the type of occupation and the QOL and SQWL satisfaction“ (s.34)  vznikají jen 
formulační neobratností, anebo principiálně chybným chápáním povahy analýz, které autorka 
provádí. Vzhledem k tomu, kolikrát se takováto formulace v textu objevuje, je to každopádně 
trochu jedno; těmito chybnými závěry práce zásadně trpí tak jako tak. 
Při interpretaci analýz podskupin autorka nepostupuje zcela konzistentně. Někdy klade důraz na 
jednotlivé indexy, někdy na korelační koeficienty, někdy tyto údaje interpretačně propojuje, 
jindy nikoli… Ani to ve mně nevyvolává jistotu, že by autorka měla úplně jasno, kam těmito 
analýzami směřuje a co jimi vlastně zjistila. Na některých místech se pokouší nabídnout 
vysvětlení nalezených rozdílů; některé rozdíly však ponechává bez interpretace, anebo naopak 
vysvětluje rozdíly poměrně malé. Nebýt těchto principiálnějších problémů mohli bychom se pak 
pustit i do diskusí právě nad konkrétními směry substantivních vysvětlení… 
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Hodnocení diskuse a závěrů práce (soulad interpretací a závěrů s výsledky empirických 
analýz, provedení diskuse závěrů, snaha o vysvětlení závěrů a jejich argumentace, zodpovězení 
výzkumných otázek, naplnění cílů práce). 

Diskuse závěrů je velmi slabá (kapitola s tímto názvem ve skutečnosti úplně chybí), což do 
značné míry opět přičítám zejména nedostatečné konceptualizaci. Když nejsou konkretizovány 
dílčí výzkumné otázky a jejich předpoklady, těžko pak na nějakém podkladu diskutovat výsledky 
svých vlastních analýz. 

 
FORMÁLNÍ ASPEKTY PRÁCE 

 
Hodnocení naplnění kritérií odborného textu (rozsah práce (BP 72-126 tis. znaků, DP 108-
162 tis. znaků) citační normy, odkazy, popis datových zdrojů, jasnost odlišení myšlenek autora 
od převzatých, seznam literatury atd.) 

Z hlediska formálních nároků práce trpí dosti závažnými nedostatky. Namátkou: seznam 
literatury neobsahuje všechny položky obsažené v textu, např. Petrusek 1997, O´Boyle 1997, 
Calman 1983, Machin 2000...); např. Weenhoven 2000 je v seznamu uveden dvakrát, pokaždé 
trochu jinak… 
Text práce obsahuje dlouhé pasáže převzaté z jiných zdrojů, a to bez většího zásahu autorky. Na 
řadě míst je text přitom převzat nebo přeložen (téměř) doslova, což by rozhodně mělo být 
zpracováno podobně jako přímá citace s odkazem na konkrétní stranu zdroje v odkazu. Snad 
nejhorším příkladem tohoto druhu je kapitola 2.1.2., jejíž obsah je převzat z Velkého 
sociologického slovníku; což je samo o sobě zcela nevhodné na úrovni magisterské absolventské 
práce; navíc v seznamu literatury tento zdroj (Petrusek 1997) není uveden. 
Další takovou pasáží je kapitola 2.3.3., na což je mi samozřejmě trochu trapné upozorňovat. Na 
druhou stranu právě se znalostí vlastního textu si nejsnáze všimnu převažujícího téměř 
doslovného přebírání dlouhých pasáží (zde většinou alespoň s náležitým ozdrojováním). 
Na některých místech autorka neuvádí přesné informace. Namátkou: při popisu původu a vývoje 
výzkumného nástroje, resp. vzniklých dat na s. 27 uvádí nesouvisející průzkum STEM a roli 
Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí; při popisu nástroje SQWLi pak na s. 24 – 25 autorka 
popisuje starší verzi dotazníku s odlišnými škálami, než pak sama reálně s daty používá, a také 
s trochu odlišným věcným složením nástroje (aspekty SQWL). 

 
Hodnocení vhodnosti a úplnosti využití informačních zdrojů (literární prameny, databáze, 
zahraniční literatura, datové zdroje,…) 

Z hlediska použitých literárních zdrojů neshledávám větší problémy (kromě použití slovníku), ty 
nastávají většinou až ve způsobu práce s nimi. Datové zdroje jsou pro řešení daného 
výzkumného úkolu velmi vhodné, nicméně chybou určitě je, že není přiložen dotazník pro 
měření SQWL. 

 
Hodnocení jazykové, stylistické a grafické úrovně práce (grafická úprava, členění textu, 
označení příloh, zpracování tabulek, grafů, schémat atp.) 

Jazyková, stylistická a grafická úroveň práce by si zasloužily důkladnou revizi. Text obsahuje 
řadu překlepů, chybějících slov, nedokončené věty, nejasná vyjádření atp.; a to v míře 
překračující běžně tolerovatelnou hladinu. 

 
Celkové hodnocení práce 
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Jakožto vedoucí práce znám průběh řešení práce a přiznávám, že s ohledem na několikrát 
prokázanou schopnost intenzivní a kvalitní práce jsem pár dní před termínem odevzdáním věřil, 
že autorka má šanci prozatím stále ještě značně rozpracovaný text dokončit do obhajitelné 
podoby. Po přečtení odevzdané verze nicméně musím konstatovat, že se to nepodařilo. Byť už ne 
v takové míře, zůstala v práci řada původních problémů (práce se zdroji a citační aparát, 
koncepčně ne zcela sjednocené analytické a interpretační postupy, slabá diskuse závěrů). 
Bohužel, ke zmíněným přibyl problém s chybnou interpretací (nebo neobratným formulováním) 
výsledků korelační analýzy a také se na poslední chvíli nepodařilo na dostatečně kvalitní úroveň 
dostat jazykové, stylistické a další formální aspekty textu.  
Jakkoli mne to mrzí s ohledem na spoustu nadstandardně náročné datové a analytické práce, 
kterou autorka odvedla, risk s kvapným dokončením v mých očích nevyšel. Pokud to pojmu zcela 
jednoduše a snížím hodnocení o jeden stupeň za nedostatečnou konceptualizaci a z toho 
pramenících problémů vrcholících až v absenci diskuse, jeden stupeň za problémy v empirické 
části a jeden stupeň za formální náležitosti (kterých je dohromady příliš), dostanu se 
k souhrnnému hodnocení nevyhovující. 
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