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1. Obsah a struktura práce  

Téma bakalářské práce Barbory Štěpánské je oborově relevantní, je aktuální, jeho 

rozpracování zasluhuje pozornost. V Úvodu autorka uvádí jako cíl své práce ... 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) V Abstraktu je uvedeno, že 

„Cílem práce je identifikovat funkční kombinace parametrů organizace práce, na kterých 

se shodnou jak zadavatelé práce, tak vykonavatelé práce.“ (s. 4) Součástí práce je 

empirické šetření, jeho cíl v Úvodu uveden není, v Abstraktu je jako cíl šetření 

formulována „… analýza názorů vybraných zadavatelů a vykonavatelů práce na 

alternativní formy organizace práce.“ (s. 4), téměř identicky je formulován název šetření 

(pátá kapitola). V úvodu empirického šetření je jako jeho cíl uvedeno: „... nalézt funkční 

parametry organizace práce, na základě, kterých lze odvodit ideální alternativní úvazek, 

který by co nejlépe balancoval potřeby vykonavatelů a zadavatelů práce.“ (s. 27) 

Nejednotnost ve formulacích cíle práce a cíle šetření práci významně nepřispívají. 

 

Práci autorka strukturovala celkem do pěti hlavních tematických kapitol. První z těchto 

kapitol věnovala terciárnímu sektoru trhu práce, následující kapitolu společenskému a 

technologickému vývoji se zaměřením na oblast terciárního sektoru na trhu práce v ČR 

po roce 2000, ve třetí kapitole se autorka zabývá vývojem trhu práce v terciárním 

sektoru v ČR po roce 2000, zaměřuje se na současné trendy na trhu práce a na vliv a 

důsledky pandemie covid-19. Čtvrtá kapitola zahrnuje modely organizace práce 

v terciárním sektoru za období posledních dvaceti let. Pátá kapitola obsahuje empirické 

šetření. Uspořádání kapitol práce je logické. První a druhá kapitola jsou velmi stručné, 

pozornost by prospěla konkretizaci některých názvů kapitol, jejich doformulování (2.1, 

2.2, 3.2, 4.1, 4.2, rovněž 11.1), nestandardní je formulace názvu kapitoly 5.3 a není 

kompatibilní se strukturou páté kapitoly (ve vztahu k 5.1 Metodika empirického šetření, 

5.2 Výsledky šetření a interpretace dat, 5.4 Vyhodnocení šetření), názvy kapitoly 5.4 a 

přílohy 11.3 jsou identické. 

 

2. Odborná úroveň  

Rozpracování tématu práce je z hlediska personálního řízení důležité, rovněž jeho další 

aspekty, které autorka reflektovala, jsou významné. Práce je podnětná, z textu je zřejmý 



zájem autorky o danou problematiku, avšak z odborného hlediska je práce zatížena 

nedostatky (viz rovněž výše i v dalších oddílech posudku). V textu by měl být cíl práce a 

cíl šetření uváděn identicky, zejména cíl práce uvedený v Úvodu není optimálně 

formulován. Úvod práce by měl představit dosavadní stav řešení dané problematiky a 

klíčové zdroje pro práci, které autorka využila. Informace ke koncepci práce nepatří do 

textu, ale do Úvodu práce. K úvaze je míra interpretace dat, která je uvedena v názvu 

kapitoly 5.2. Práce postrádá Diskuzi.  

 

3. Práce s literaturou  

Soupis bibliografických citací není rozsáhlý. Zdroje, které autorka v práci využila, jsou 

tematicky relevantní. V textu chybí odkaz v prvním samostatném odstavci na s. 19, 

v některých případech není vzhledem k charakteru textu (formulacím) zcela zřejmé, zda 

se odkaz vztahuje k celému odstavci (např. odstavec na s. 13–14 – Hejduk, Smejkalová, 

Špidla, 2017, s. 12). Odkazovány by měly být dostupné primární zdroje (viz s. 22). 

 

4. Grafické zpracování  

V textu lze nalézt formální a korekturní nedostatky, např. chybí název „Obsah“, malým 

písmem je „čr“ v názvu kapitoly v Obsahu, malým písmem je název šetření v názvu páté 

kapitoly v Obsahu, v Úvodu chybí mezery mezi odstavci, na s. 40 nejsou obrázky ve 

správném pořadí, podoba příloh není optimální. 

 

5. Jazyková úroveň  

Práce je ve výraznější míře napsána publicistickým jazykem, mnohé formulace by 

zasloužily více pozornosti, některé nejsou pro odbornou práci vhodné (např. poslední 

věta na s. 21 a pokračující na s. 22).  

 

6. Podněty k rozpravě  

• Můžete se znovu zamyslet nad formulací cíle své práce a empirického šetření? 

• Uveďte nástin Diskuze ke své práci. 

 

7. Závěrečné hodnocení práce  

I přes výše uvedené připomínky k poměrně významným nedostatkům textu doporučuji 

předloženou bakalářskou práci Barbory Štěpánské k přijetí k obhajobě s návrhem 

klasifikace dobře.  
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