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(posudek vedoucího práce) 

Autorka se zabývá tématem, které lze považovat za zajímavé, aktuální a 
současně dobře zapadající do odborného zaměření katedry. Zpracovala je v rozsahu 
zřetelně překračujícím očekávaný standard. Použité prameny shromážděné za textem v 
Soupisu bibliografických citací, taktéž odkazy na ně přímo v textu, jsou uvedeny 
v podobě odpovídající požadavkům normy. Soupis čítá celkem přijatelný počet položek, 
zvláště když si uvědomíme, že těžištěm práce je empirický výzkum, který autorka sama 
provedla a u kterého lze pochopitelně většinou nacházet méně pramenů než např. u 
kompilací historické povahy apod. Autorka však přitom také prokázala, a to je rozhodně 
cenné, že s odbornou literaturou dokáže adekvátním způsobem pracovat. 

Bakalářská práce je podána v úhledné grafické úpravě a napsána srozumitelným, 
dobře zvládnutým jazykem, v němž jsem při běžném čtení neshledal žádné podstatnější 
gramatické prohřešky. Jen bych autorce namátkou upravil některé formulace, např. u 
Bedrnové a Nového není nutné zmiňovat, že se jedná o jejich společnou publikaci (s. 
28). Dále bych lehce přibrzdil úvahu o přínosu práce (Úvod, s. 8) - jistě bude 
obohacující pro různé zúčastněné, ale že právě i pro samotnou teorii? .. Nicméně, je-li to 
výraz autorčina badatelské nadšení, plně je chápu a do značné míry má na něj vlastně 
právo, neboť odvedla práci dobrou a velmi vítanou: vlastními silami se pokusila 
zmapovat malinký kousek sociální reality, a to je nutné ocenit. 

Text je kromě Úvodu a Závěru de facto rozdělen pouze na dvě části, teoretickou 
a empirickou. O této struktuře jsme v rámci konzultací také diskutovali a domnívám se, 
že autorka nakonec zvolila optimální tvar textu i logiku výkladu. Celkově na mě práce 
působí pozitivně, na autorce je mi sympatické její zaujetí tématem a velký kus nadšení a 
samostatnosti, se kterým do šetření šla. Samozřejmě se nejedná (a ani nemůže jednat) o 
monstrózní velkovýzkum, ale na práci je vidět, že je udělána se zájmem a něco není 
psáno pouze proto, aby byl prostě odevzdán nějaký text. 

Problematika pracovní spokojenosti je bezesporu v současné době pomerne 
podrobně rozpracovaná, což autorce patrně poněkud komplikovalo koncipování první, 
teoretické části, totiž kde a čím začít, co ještě zmínit, a co už nikoli atp. To pochopitelně 
nutně vedlo k tomu, že teoretická východiska jsou do jisté míry jakýmsi průřezem 
několika koncepcí a přístupů. Navíc i v samotném výzkumu pracovní spokojenosti lze 
nalézt poměrně bohatou množinu různých pojetí a postupů. V této dimenzi však autorka 
postupovala poměrně originálně a nekompromisně - vytvořila si přístup zcela vlastní. 
Rozhodně by se dalo o vzniklém sběrném nástroji diskutovat (maketa administrovaného 
dotazníku je v příloze), zda jiné dotazníky či jejich škály jsou lepší, vhodnější atp., zda 
se ptát ještě na něco, ale nějak jinak, jenže tak je tomu vždycky, s každým výzkumným 



zamerem i nástrojem. Proto se domnívám, že o to v podstatě vůbec nejde. Zcela 
základní je zde totiž to, že autorka koncipovala určitý způsob sběru reálných údajů a 
navíc šla po této cestě ještě daleko dál: tato data skutečně v terénu sebrala, zpracovala a 
vyhodnotila. Včetně toho, že vzhledem k reprezentativitě komparovala relevantní 
sociodemografické parametry základního a výběrového souboru (tvořil cca 40 % 
souboru základního), dále za použití statistických testů prověřovala vlastní hypotézy a 
na základě toho došla k určitým závěrům. A to je podle mne ten zásadní přínos. 

Osobně, jako vedoucí práce, jsem tedy s úrovní předkládaného textu velmi 
spokojen a případné kritické pohledy bych přenechal spíše oponentovi. Odevzdanou 
práci považuji za poctivé a svědomité zvládnutí zadaného bakalářského úkolu a 
doporučuji ji k obhajobě. 
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