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1. Obsah a struktura práce

Téma posuzované diplomové práce zapadá svojí specifikací a začleněním 
problematiky diskriminace do pracovního prostředí do stávajícího odborného zaměření 
katedry. 

Struktura práce odpovídá jejímu cíli tak, jak je deklarován v Úvodu (DP, s. 8). 
Samotnou formulaci cíle však nepovažuji za zcela zdařilou (viz bod 2). Členění práce je 
logické a práce svým rozsahem překračuje požadavky kladené na diplomový úkol.

2. Odborná úroveň

Jak jsem již uvedla v předchozím bodu, formulace cíle práce není úplně vydařená. 
Poskytnutí přehledu teoretických poznatků (byť komplexnějšího a přihlížejícího k legislativě 
EU a ČR) a praktická studie výskytu diskriminačního jednání… jsou spíše východisky než cíli 
diplomové práce. Nicméně, teoretická část práce navazuje na stav poznání řešené 
problematiky, komentuje ho a doplňuje o autorčino hodnocení. Provedená sonda pak ukazuje, 
jak na diskriminaci (zejména z hlediska věku a genderové příslušnosti) nahlížejí personalisté 
vybraných pěti pracovních organizací. Práce tedy v důsledku nabízí víc, než kolik autorka 
uvedla ve formulaci jejího cíle. 

Posuzovaná práce má teoreticko-empirický charakter a dokládá dobrou orientaci 
autorky v dané problematice, podloženou praktickou zkušeností. V teoretické části je zvolena 
kompilační metoda, empirické šetření má spíše ilustrativní charakter. Jeho analýze věnovala 
autorka více než dostačující pozornost. Přínos práce lze nalézt jak v části teoretické, tak 
empirické. Do obou autorka vnáší také vlastní pohled na popisovanou problematiku, což při 
volbě metody kompilace může místy působit poněkud rušivě. Závěr práce pak má spíše 
podobu shrnutí.

3. Práce s literaturou

Podle Soupisu bibliografických citací (SBC) autorka použila 37 pramenů, z toho 5 
cizojazyčných. Zvolené prameny jsou relevantní zkoumané problematice a zahrnují širší škálu 
jak z hlediska jejich tematického zaměření, tak podílu zdrojů tištěných a elektronických. 

Posuzovaný text respektuje zásady práce s odbornou literaturou, podíl přímých citací 
je vyšší než považuji za nezbytné (př. s. 9, 52). Z textu je zřejmé rozlišení autorčiných, 
případně parafrázovaných a doslovně citovaných pasáží (uvedeny kurzívou). Odlišnosti od 
citační normy nejsou časté, nicméně se v textu objevují (př. s. 15, 47n, 59 – jak je tento 
poslední odkaz na elektronický zdroj promítnut do SBC?.). Na s. 37d. uvádí autorka odkaz na 
studii Jany Šiklové, je si jistá jménem?

4. Grafické zpracování

Práce je relativně přehledná, jednotlivé textové strany většinou přesahují rámec 
normostrany. V textu se vyskytují některé rušivé momenty (nezarovnání odstavce Shrnutí 
šesté kapitoly), v Příloze E chybí otázky 16 a 17 a tedy i odpovědi na ně.



5. Jazyková úroveň

Práce je psána srozumitelným jazykem, používané termíny jsou průběžně definovány, 
autorka respektuje zásady odborného stylu. Výhrady mám vůči několika pochyběním proti 
syntaktické normě (př. s. 54) a objevuje se i několik stylisticky neobratných či gramaticky 
chybných vyjádření (př. s. 27, 32n, 38…). V textu se opakovaně objevuje označení 
lickertovské škály (př. s. 11) m. likertovské, rovněž u označení počtu procent většinou chybí 
mezera před symbolem %.

6. Podněty k rozpravě

Domnívá se uchazečka, že současná ekonomická situace a její vliv na společenské 
klima významněji ovlivňují problematiku popisovanou v textu diplomové práce? Dokáže 
svoji argumentaci podpořit relevantními daty?

7. Závěrečné hodnocení práce

Diplomová práce splňuje nároky kladené na tento typ závěrečných prací a přináší i 
některá zajímavá dílčí zjištění, podpořená jak provedenou sondou, tak vlastní autorčinou 
zkušeností. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení velmi dobře.

V Praze 7. září 2012   PhDr. Michaela Tureckiová, CSc. 




