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Diplomovou práci paní Jany Řezníčkové hodnotím podle níže uvedených kritérií následovně: 

 

1. náročnost tématu se zřetelem na získávání informací a  na samotné řešení problému 

Diplomantka si zvolila za předmět své diplomové práce značně aktuální problematiku, která je 

jedním z veřejně diskutovaných problémů. V soudobé literatuře sice již existuje řada informací o 

finanční krizi, její příčinách a důsledcích. Méně se řeší problém dopadů na zaměstnanost. A právě 

této otázce je věnována podstatná část práce s případovou studií OP Prostějov. To činí práci velmi 

zajímavou a čtivou.  Vysoce pozitivně hodnotím přístup paní Jany Řezníčkové ke zpracování práce, 

zejména samostatnost řešení a pravidelnou konzultaci se mnou jako vedoucím práce.  

 

2. věcný přínos práce a její přidaná hodnota 

Za přínos práce považuji provedenou analýzu finanční krize a její dopad na trh práce v České 

republice. Velmi přínosná je analýza dopadů krize na zaměstnance podniku, která byla provedena 

na OP Prostějov. Tato případová studie může být využita ve výuce jako ukázka „případové studie“.  

 

3. stanovení výzkumných otázek a jejich zodpovězení 

Diplomantka si stanovila poměrně velký počet (celkem 7) výzkumných otázek (viz s. 7), které byly 

stanoveny tak, aby vedly k řešení stanoveného cíle diplomové práce. Konstatuji, že diplomantka na 

stanovené otázky v diplomové práci odpovídá.  Za nejlépe zodpovězené považuji ty otázky, které  

se vážou k analýze dopadů finanční krize na zaměstnanost v podniku. 

 

4. struktura práce 

Struktura práce je v souladu se stanoveným předmětem zkoumání, výzkumnými cíli a výzkumným i 

otázkami. Konstatuji, že struktura práce je logicky skloubená a odpovídá tématu. 

 

 



 

 

 

5. věcná správnost a přesvědčivost argumentace 

Diplomantka prokazuje výbornou věcnou znalost řešeného problému, a to zejména při analýze 

dopadů finanční krize na zaměstnanost podniku OP Prostějov. Jana Řezníčková  úrovní své 

diplomové práce přesvědčuje, že dovede analyzovat veřejně politický problém. Její argumentace je 

přesvědčivá a náležitě  věcně orientovaná k předmětu a cílům zkoumání. 

 

6. propracování a aplikace teoretických východisek a přístupů 

Diplomantka za teoretická východiska volí „teorii finančních krizí“ (jde o denotaci diplomantky), 

teorii lidského kapitálu a teorii sociálního jednání a koncept kultivace a uplatnění lidského 

potenciálu. Teoretická východiska a postupy odpovídají předmětu zkoumání a stanoveným cílům. 

Pokládám za korektní zmínit, že původní „záběr“ teoretických přístupů byl  rozsáhlejší. Ke zkrácení 

došlo na můj pokyn z důvodů rozsahu práce.   

 

7. zvolený metodologický přístup a aplikace jednotlivých metod 

Diplomantka použila ke zpracování své práce dvě třídy výzkumných metod. Z obecně vědních je to 

zejména analýza, syntéza, indukce, dedukce. Ze speciálně vědních metod jsou to především desk 

research, sekundární analýza statistických dat a polostrukturovaný rozhovor. Diplomantka 

prokazuje, že tvořivě ovládá zmíněné metody a dovede je použít k analýze veřejně politického 

problému.  

 

8. využití literatury a dat 

Diplomantka  prostudovala velmi rozsáhlý počet titulů (viz seznam literatury), přičemž úrovní práce  

přesvědčuje, že uváděnou literaturu prostudovala. Provedla také rozhovory s 36 zaměstnanci 

podniku OP Prostějov. Na rozhovory se připravovala studiem výročních podnikových zpráv, 

analýzou zpráv z tisku a návštěvou mzdové účtárny, kde získala data o počtu zaměstnanců. 

 

9. stylistika a formální zpracování práce  

Diplomová práce je zdařilá i po formální náležitosti. Výsledky výzkumu jsou přehledně zpracovány 

do podoby tabulek a grafů. K práci nemám žádné podstatné připomínky či výhrady. 

 

 



 

 

 

 

Závěr: 

Diplomovou práci doručuji k obhajobě. Hodnotím ji známkou „výborně“. 

 

V Praze, 2. června 2012 

 

                                                                     Prof. PhDr. František Ochrana, DrSc. 

 
 


