
Oponenstský posudek k bakalářské práci 

Pavla Hovorková: Výzkum pracovní spokojenosti 

Předkládaná bakalářská práce se věnuje bezpochyby nosnému tématu a činí tak velmi 

solidním způsobem. Problém pracovní spokojenosti a jejího zkoumání patří k důležitým 

problémům personálního řízení, o nichž je třeba uvažovat a rozvíjet je jak po stránce 

teoretické, tak pomocí empirického zkoumání. Jak je řečeno v úvodu práce, diskutovaná 

otázka se vždy týká každé pracovní organizace jako celku a současně všech jejích 

zaměstnanců. 

Text práce je vhodně a vyváženě rozdělen právě na část teoretickou a empirickou. Druhou 

z částí bychom mohli také označit jako praktickou či konkrétní, neboť je věnována 

představení a rozboru původního autorčina (kvalitativně orientovaného) šetření pracovní 

spokojenosti ve vybrané organizaci. 

První hlavní část práce uvádí základní charakteristiky empirického výzkumu v sociálních 

vědách, vysvětluje hlavně nejdůležitější pojmy z dané oblasti, přibližuje základní etapy 

výzkumu, metody sběru dat a kritéria kvalitního výzkumu. Kromě obecné roviny obsahuje 

také rovinu zaměřenou na koncept a výzkum pracovní spokojenosti, jak je řešen v 

soudobé odborné literatuře. Druhá část představuje konkrétní šetření, jež mělo ověřit (anebo 

vyvrátit) jednu hlavní a několik doplňujících výzkumných tezí. Tato část nabízí vstupní 

východiska, pokračuje přes popis sběru dat a jejich vyhodnocení. Orientaci ve výsledcích 

výzkumu usnadňuje několik přehledných grafů, které jsou začleněny přímo do textu. 

Oba hlavní celky práce jsou přehledně a logicky členěny. Silnou stránkou práce je schopnost 

Pavly Hovorkové přemýšlet o ústředním tématu, stejně jako o vlastním výzkumném šetření 

s odstupem a v souvislostech. 

Jazyk práce má velmi dobrou úroveň. Vyskytuje se několik málo nedostatků v interpunkci. 

Autorka se opírá se dostatečný (byt' ne nadprůměrný) počet kvalitních aktuálních pramenů, 

z nichž jeden je cizojazyčný (odhlédneme-li od dalšího - slovenského - zdroje). Domnívám 

se, že závěr práce by mohl být o něco rozsáhlejší. Nicméně tato připomínka může být 

"oslabena" poukazem na komentáře k výzkumu, které jsou obsaženy přímo v hlavní 

části textu. 



Doporučuji k obhajobě. 

I 

,i/'I A ' "" LI , /1/> './1' -..t ~ VI-"v ! 

17.6.2008 PhDr. Martin Kopeéký,iph.D. 


