
POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 
Jméno studenta/studentky: Bc. Tomáš Rýc 
Název práce: Průzkum spokojenosti zaměstnanců se službou od společnosti XXX 
Cíl práce: Hlavním cílem této diplomové práce je ověřit spokojenost zaměstnanců 
nejmenované firmy s programem od společnosti XXX. Na základě zjištěných názorů a 
připomínek bude navrženo doporučení, zdali by tato služba měla být zmíněným zaměstnancům 
dále nabízena se v současném obsahu, v modifikované formě či jim v budoucnu nebude 
poskytována vůbec.  
 
 
Celkové hodnocení práce: 
podprůměrná  průměrná  nadprůměrná  (uveďte) 
 
Celková náročnost práce průměrná 

Praktická/teoretická využitelnost zpracování 
 

nadprůměrná 

 
Dílčí kritéria hodnocení práce: 
výborně  - velmi dobře   - dobře         -  nevyhovující (uveďte) 

Přístup studenta k závěrečné práci výborně  

Stupeň splnění cíle práce 
 

dobře 

Logická stavba práce 
 

velmi dobře 

Rozsah a relevance teoretické části 
 

velmi dobře 

Relevance literárních zdrojů a způsob jejich citování 
 

dobře 

Adekvátnost použitých metod 
 

dobře 

Rozsah, hloubka a preciznost výsledků práce 
 

dobře 

Formální úprava práce 
 

velmi dobře 

Gramatika a stylistika 
 

velmi dobře 

 
Kontrola originality textu závěrečné práce: 
 
Stav kontroly na plagiáty (SIS) 12 % 

Stav kontroly Turnitin (SIS) 11 % 

Slovní komentář Práce dle kontroly na plagiáty a Turnitin není 
plagiátem. Využité zdroje jsou citovány. 

 
Hodnocení práce a připomínky: 
 
Úvod dostatečně popisuje dané téma, aby se čtenář zorientoval. Vyhnula bych se formulacím typu 
„zjištěné výsledky mají smysl“, snažila bych se vyjádřit spíš fakt, že budou mít smysl jen s určitou 
pravděpodobností. Zbytek úvodu je psaný v budoucím čase, tak bych se toho držela i v posledním 
odstavci. Potenciální přínos práce, a proč je ji vůbec vhodné psát, tu však naznačen je.  
 
V teoretické části je použito poměrně velké množství relevantních zdrojů, ale aby se jednalo skutečně 
o „rešerši“, měly by být v textu citace ještě frekventovanější a zároveň by měly být citovány kratší 
části textu z jednoho zdroje. Jako polehčující okolnost beru to, že student se snažil popsat co nejvíce 
souvisejících témat, aby byly výsledky co nejlépe aplikovatelné v praxi a kontext co nejsrozumitelnější, 
proto není rešerše každého tématu natolik podrobná. Přesto mohlo být využito více odborných článků. 



Logickou stavbu teoretická část práce má a student si před vedoucí práce obhájil v průběhu psaní 
práce jak řazení kapitol, tak jejich obsahovou náplň.  
 
V cíli práce bych se vyhnula výrazu „ověřit“ a zaměnila ho spíš např. za „zjistit“. Úkoly by mohly být 
podrobnější, nebo mohly být naopak úplně vynechány.  
 
V rámci metodiky práce autor občas sklouzává k popisování metodologie, ale nakonec se dostane i 
k samotné metodice, takže v tom nevidím zásadní problém. Použila bych spíše slovní spojení „zdroje 
dat“ než „datové zdroje“. Operacionalizace nechybí, jen v případě interview mohla být o něco 
podrobnější. Obecně se autor snaží popsat svoje postupy poměrně detailně. Modifikaci dotazníku 
považuji za vhodný a zároveň náročný krok. Vzorek sice není v případě ani jedné z využitých metod 
velký, ale je relevantní a vystihuje základní soubor výzkumu. Oceňuji kombinaci dvou metod. Na 
druhou stranu nejsem úplně přesvědčena o finální správnosti a validitě modifikace dotazníku. 
 
Analýza dat je slabší, ať už jde o její hloubku nebo grafické zpracování. Interpretace není věcně 
špatná, jen v několika případech autor pouze opisuje data z grafu, nebo se naopak uchyluje 
k závěrům, které nejsou přímo podloženy prezentovanými grafy. Zároveň mohla být data získaná na 
základě dotazníku víc daná do souvislosti s daty získanými v rámci interview. Na druhou stranu bych 
potom v tomto případě vyžadovala větší práci s kódováním kvalitativních dat. Je na místě zmínit i to, 
že student strávil hodně času na procesu schvalování výzkumu etickou komisí, což v mých očích 
zvyšuje celkovou vnímanou náročnost práce. 
 
Doporučení nejsou příliš podrobná. Věcně nejsou většinou doporučení špatně, ale mohli bychom se 
ptát např. na to, zda je pro oddělení mzdového účetnictví opravdu přínosné financovat danou službu. 
Nesouvisí to totiž jen s tím, jestli jsou zákazníci spokojeni, ale především s tím, jaká by byla reakce 
zaměstnanců, kdyby jim služba poskytována nebyla apod.  
 
Očekávala bych, že v diskuzi autor víc prodá všechny komplikace, které ho při psaní práce provázely. 
Takto vyznívá výsledek práce pro čtenáře, co nezná kontext, trochu hůře. Autor se snaží dávat 
výsledky do kontextu s literaturou, ale opět bych se snažila vyvarovat ničím nepodložených, nebo jen 
částečně obhajitelných dedukcí, jako je např. tvrzení, že protože jsou zaměstnanci s benefitem 
převážně spokojeni, odebrání služby by vyvolalo vlnu nevole.  
 
Co se týká závěru, preferovala bych pouze shrnutí výsledků, nikoliv vyprávění o práci jako celku.  
 
Na závěr si dovolím zmínit, že autor práce byl nucen změnit vedoucí nedlouho před odevzdáním práce, 
takže můj vliv na postup psaní práce nebyl natolik velký a základní stavební kameny práce položil 
autor se svou původní vedoucí. Současně se ale snažil konzultovat i se mnou a zapracoval většinu 
mých připomínek, přičemž při jejich zpracování postupoval samostatně. 
 
 
Otázky k obhajobě: 

1) Jak byste mohl vylepšit/prohloubit analýzu výsledků?  
2) Jaká alespoň dvě další doporučení podložená Vámi získanými daty byste mohl navrhnout 

(popř. můžete zkusit konkretizovat/upravit některá stávající doporučení)?  
 
 
Navržený klasifikační stupeň:  
Práci doporučuji k obhajobě s klasifikací „velmi dobře – dobře“ v závislosti na průběhu obhajoby. 
 
 
Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu ke studentovi/studentce. 
 
 
V Praze dne 2.9.2022      Podpis 
                                                                       ….......................................................... 
                                              Michaela Kaprálková 
 


