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1. Obsah a struktura práce 

Barbora Štěpánská se ve své práci věnuje tématu Identifikace funkčních parametrů organizace práce v 

terciárním sektoru ve vztahu k současnému společenskému a technologickému vývoji. Téma je oborově 

velmi relevantní, aktuálně diskutované.  Cílem práce je: „… popsat některé teoreticko-praktické otázky 

vývoje zaměstnávaní v naší společnosti s poukazem na terciální sektor. Dalším cílem je vymezit současné 

alternativní zaměstnávání při platné legislativě. Na základě těchto analýz zaujmout názorový postoj. Tento 

postoj konfrontovat s analýzou dat získaných při průzkumu.” (s. 9) 

Práce má celkem 54 stran a 3 přílohy, je strukturována do 5 kapitol. V úvodu autorka vymezuje svůj záměr, 

první kapitola je věnována popisu terciálního sektoru, se kterým autorka pracuje v celé práci. Další kapitola 

vymezuje společenský a technologický vývoj, autorka se podle mého názoru správně orientovala na 

posledních 2 dekády. Zajímavý je popis vývoje trhu práce v kapitole 3. Za přínosný považuji popis modelů 

organizace práce v kapitole 4. Kapitola 5 se věnuje vlastnímu šetření a analýze výstupů.  

V závěru autorka velmi stručně shrnula dosažené výsledky a vlastní poznání. Přílohy práce jsou relevantní.  

2. Odborná úroveň 

Z pojetí práce je zjevné autorčino osobní zaujetí zkoumanou tématikou. Téma alternativních metod práce 

je v současnosti hojně diskutované.  

Cíle této bakalářské práce jsou definovány s malou přesností, z úvodních částí není jasné, jakou výzkumnou 

otázku autorka řeší. Oceňuji zpracování třetí a čtvrté kapitoly. Zvláště pak výpis trendů na trhu práce (s.15–

17), kde autorka využila relevantní a velmi aktuální zdroje. Za přínosné považuji popis hybridní práce (s. 

23–24) jako současného trendu uspíšeného pandemií COVID 19.   

Autorka vytvořila dotazník odpovídajícím způsobem pokrývající zkoumanou oblast. Struktura vlastního 

šetření je popsána v kapitole 5. Oceňuji získání vysokého počtu respondentů – 235 osob, z toho 156 je 

oborově relevantních. Popis odpovědí na jednotlivé otázky je kvalitní, postrádám však hlubší rozbor a 

diskuzi výsledků. Autorka se spokojila s povrchním porovnáním získaných dat. Tomu odpovídá I 

interpretace dosaženého cíle – návrh využít v ČR existující formát částečného či zkráceného úvazku.  

Jednoho z cílů práce: „...popsat některé teoreticko-praktické otázky vývoje zaměstnávaní v naší 

společnosti s poukazem na terciální sektor“ bylo jednoznačně dosaženo.  

Autorce se podařilo naznačit trend vztahu flexibility pracovní doby a zkušenosti (věku) vykonavatele práce: 

„Zajímavá zjištění také přineslo porovnání jednotlivých věkových skupin s vybranými otázkami. Kde 

například vyšla vyšší flexibilita nad rámec běžné pracovní doby u respondentů pod 30 let. Rovněž také 

snižující se flexibilita pracovního místa po 40. roce života. Z předložených dat lze vyvodit určitý posun v 

preferencích budoucích a současných pracovníků. Variantou pro zlepšení a zvýšení atraktivity 



alternativního zaměstnávání je změna v zadávání práce a následném hodnocení. Řešením by mohl být 

přechod z hodinové sazby na úkolovou, zavést projektové řízení a odměňování na základě dobře odvedené 

práce.” (s. 48). 

3. Práce s literaturou 

Autorka pracovala s oborově relevantní literaturou, oceňuji zařazení materiálů vzniklých na konci roku 

2020 a na počátku roku 2021. Celkem je využito 22 zdrojů. Autorka v předloženém textu prokazuje svou 

schopnost s literaturou pracovat v souladu s požadovanou normou. 

4. Grafické zpracování 

Graficky je práce zpracována kvalitně, využití obrázků, grafů a tabulek napomáhá celkové přehlednosti 

práce. U příloh vzhledem k jejich rozsahu navrhuji použít na každou přílohu vždy novou stránku.  

5. Jazyková úroveň 

Autorka se vyjadřuje srozumitelně, využívá přiměřenou oborovou terminologii. V práci chybí seznam 

příloh. Obecně by práci by prospěla pečlivější jazyková korektura (například strana 63).   

6. Podněty k rozpravě 

• Může autorka podrobněji okomentovat výstupy dotazníku ve vztahu k rozvrženým věkovým 

kategoriím uvedené v kapitole 5.5.5? 

•  Autorka v závěru práce uvádí: „Cílem dalšího zkoumání by tak bylo, do jaké míry si 

zaměstnavatelé váží svých zaměstnanců a zda je pro ně důležitější zisk, anebo spokojenost jejich 

pracovníků.” (s. 49). Jak konkrétně by autorka takovéto zkoumání provedla?  

7. Závěrečné hodnocení práce 

Přes některé uvedené připomínky je z celé práce zřejmé, že autorka se v dané problematice orientuje a 

text vykazuje odpovídající odbornou i stylistickou úroveň. Bakalářskou práci Barbory Štěpánské hodnotím 

jako zdařilou a doporučuji ji k přijetí k obhajobě s návrhem klasifikace: velmi dobře.   
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