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PŘÍNOSNOST tématu, kterým se autork ve své diplomové práci zabýval, lze spatřovat jednak v v 

jeho aktuálnosti, jelikož vnímaná spravedlnost a férovost je v pracovním prostředí velkým 

tématem a má dopad na organizační chování zaměstnanců, především jeho výstupy, jakými je 

výkon a závazek. Dalším přínosem je snaha zkvalitnit diagnostiku I intervenci v této oblasti díky 

standardizovaným nástrojům, které mohou být za tímto účelem využívány.  

CÍL předložené práce je autorem definován spíše v kontextu empirické části. Je jím adaptace 

nástrojů COJS a POJ do českého kulturního kontextu.  

PO FORMÁLNÍ STRÁNCE předložená práce obsahuje 7 teoretických a 6 empirických kapitol, 

celkem na 146 stranách textu, včetně 2 příloh. Seznam literatury čítá odhadem 240 titulů, z toho 

je většina v anglickém jazyce.  

V TEORETICKÉ ČÁSTI autor práci uvádí kapitolou o férovosti a spravedlností v pracovním 

kontextu, kde popisuje jejich význam v psychologii a odlišuje ho od jiných oborů, které se 



spravedlností rovněž zabývají. Dále pojednává o dimenzích spravedlnosti, které vyúsťují v 

kapitolu o celkové spravedlnosti. Další kapitola se zabývá motivací k vnímání spravedlnosti a 

férovosti, kde již autor popisuje teorie relevantní pro pracovní prostředí a jejich dopad na 

vnímání férovosti. Následující kapitola se soustředí na důsledky vnímané spravedlnosti a 

férovosti, resp. nespravedlnosti a neférovosti v kontextu různých parametrů organizačního 

chování. Práce dále pokračuje tématem prevence vnímání nespravedlnosti a neférovosti a 

nástroji jejich měření.  

Autor teoretickým pojednáním prokazuje poměrně hlubokou rešerši v tématu, je schopný 

propojovat jednotlivé teorie mezi sebou, kriticky o nich usuzovat a dokládat jejich praktickou i 

empirickou podobu. 

- Pokud autor   používá zkratky dotazníků, navrhuji, aby jejich význam objasnil hned při 

prvním použití a tím byl text pro čtenáře srozumitelnější. 

- Autor zmiňuje jednotlivé teorie spravedlnosti, ale uvádí vždy citace starších ročníků, což 

působí, že teorie později nebyly zkoumány. Je tomu opravdu tak nebo jim pouze autor 

nevěnoval v práci prostor? 

- Dovysvětlení k vývoji teorií bych navrhovala také v pojednání o interakční spravedlnosti, 

kde autor cituje Bies a Moag (To se změnilo v roce 1985, kdy Bies představil na jedné vědecké 

konferenci svůj koncept interakční spravedlnosti, tedy třetí druh spravedlnosti (Bies, 2005). Tento 

koncept poté Bies a Moag (1986) poprvé), nicméně  opět  rok 2005 nesedí do časového sledu. 

- Autor používá vlastní styl formátování tabulek, reportování výsledků a citací, který není v 

souladu s nejnovějším stylem APA. 

- Tabulky, kde autor demostruje položky dostupných diagnostických nástrojů autor 

ponechává v angličtině. Pro účel ukázky položek bych doporučila udělat spíše jejich výběr a 

uvést je v textu v českém překladu, je-li práce psaná v češtině. 

- Doporučila bych  také neduplikovat v práci český překlad škál v hlavním textu i v 

přílohách a uvádět ho pouze jednou. 



 

V EMPIRICKÉ ČÁSTI autor definuje výzkumné cíle, jakými je psychometrická analýza použitých 

nástrojů, jejich vzájemný vztah, základní psychometrické vlastnosti a validizace vzhledem ke 

klíčovým konceptům organizačního chování.  

- Empirická část je členěná poměrně nestandardně, doporučila bych využít spíše strukturu 

IMRaD, ve které se výzkumník lépe orientuje.  

- Zároveň se některé části duplikují, či určité části práce jsou uvedeny v jiných 

podkapitolách, než definují standardizované struktury. Například podkapitola týkající se výběru z 

populace zmiňuje etické zásady výzkumu nebo kapitola o metodách zpracování dat je spíše 

teoretickým shrnutím hraničních hodnot jednotlivých psychometrických skórů, které bych 

doporučovala z práce buď zcela vyřadit nebo je uvést jako součást interpretace výsledků v 

diskusi. 

- Autor uvádí souhrnně, jak byly škály překládány, nicméně by bylo vhodné tuto informaci 

specifikovat vzhledem k jednotlivým škálám, jelikož např. UWES má standardizovaný český 

překlad a výsledky by tedy bylo možné mezi sebou srovnat a dale pojednat o případných 

podobnostech či rozdílech. 

-  Administrované dotazníky, které autor použil, byly poměrně dlouhé. Zjišťoval autor, 

nějakým způsobem, kvalitu jejich vyplnění? Např. podle délky času stráveného u dotazníku, 

úplnost odpovědí či tendency rozlišovat/nerozlišovat mezi odpověďmi na škále? 

-  Napadají autora způsoby, jak by mohly být dotazníky využité v praxi s oheldem na 

srovnání jednotlivých organizací či týmů navzájem? 

CELKOVĚ lze shrnout, že autor 

- předložil práci s precizně a systematicky zpracovanou teoretickou částí, která dokládá 

jeho dobrou orientaci v popisované problematice férovosti, spravedlnosti a jejich měření v 

kontextu pracovního prostředí, 

- dokázal jasně formulovat výzkumné cíle a strukturovat je do jednotlivých hypotéz, 



- dobře si poradil s empirickým ověřením hypotéz, včetně statistického zpracování, 

- uměl dále pracovat s interpretací výsledků a možného dalšího směrování výzkumu v 

diskusní části. 

- Největším nedostatkem práce je její formální zpracování, které by vyžadovalo sladit s 

definovanými normami, aby se v něm čtenář dokázal rychleji orientovat, našel v jednotlivých 

částek to, co očekává a aby byly výsledky zobrazené formou, která odpovídá standardům. Mimo 

tento nedostatek je práce velmi kvalitní a autorovi bych doporučila, po odstranění formálních 

nedostatků, její publikaci. 

Předloženou práci DOPORUČUJI K OBHAJOBĚ a navrhuji HODNOCENÍ PROSPĚL. 

 

 

 

V Praze 6. dubna 2022      Mgr. Ivana Šípová, Ph.D. 


