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Práce Jany Řezníčkové splňuje nároky kladené na diplomovou práci. Autorka obsáhla obdivuhodné 
množství dat, která se vztahují k problematice finanční krize a nezaměstnanosti a provedla velmi 
zajímavou a relativně rozsáhlou sondu do osudů zaměstnanců Oděvního podniku Prostějov. Uvítal 
bych jasněji formulovanou hypotézu a propracovanější zodpovězení výzkumných otázek v závěru 
práce, který je poněkud příliš stručný. Některé části práce jsou spíše výčtem informací a popisem 
situace než její hloubkovou analýzou a interpretací v souvislosti s danou hypotézou. Práci hodnotím 
z hlediska jednotlivých kritérií následovně.

1) Věcný přínos práce a její přidaná hodnota

Hlavním přínosem práce je dle mého názoru originální pohled na konkrétní dopady finanční krize 
na úroveň jednotlivých firem a jejich zaměstnanců. Autorkou provedený dotazníkový výzkum mezi 
bývalými zaměstnanci OP Prostějov byl proveden fundovaně a jeho výsledky mají významný
přínos pro dotvoření obrazu projevů a výsledků krize v ČR, ačkoli sama autorka přiznává, že 
v případě OP Prostějov sehrály podstatnou roli také jiné faktory.

2) Stanovení výzkumných otázek a jejich zodpovězení

Celkem si autorka vytkla za cíl zodpovědět 7 výzkumných otázek od těch nejširších až po otázky 
zabývající se úrovní zaměstnanců, resp. nezaměstnaných. To je poměrně značné množství. Hlavní 
problém spatřuji v tom, že některé otázky nejsou zaměřeny analyticky, nýbrž vedou k pouhému 
výčtu a popisu (Jaká opatření byla přijata?). To ztěžuje formulaci jasnější hypotézy. Není-li 
prvotním cílem pouhá klasifikace typů opatření, doporučoval bych formulovat otázky jinak 
(Jakým způsobem byla opatření navržena? Byla navržena vhodným způsobem, dostatečně 
fundovaně? Jakým způsobem mohou opatření pomoci problémy řešit, popř. proč jsou 
nedostatečná? Proč byla zvolena opatření taková a ne jiná?...) Otázka, zda existoval strach 
z propouštění, by potřebovala rozvést. Jinak podporuje dojem, že hlavní výzkumné otázky se 
zejména v druhé polovině mísí s dílčími otázkami z dotazníku. Poznámka směřuje též k termínu 
„finanční krize“. Je dle autorky volně zaměnitelný s termínem „hospodářská krize“?
Zodpovězení položených otázek a shrnutí nejdůležitějších poznatků v závěru je na práci tohoto 
formátu a rozsahu poněkud příliš stručné a neúplné.



3) Strukturace práce

Struktura práce je s přihlédnutím ke zmíněným připomínkám v pořádku, i když místy působí 
roztříštěným dojmem a schází některé návaznosti. Lze sledovat myšlenkový postup od obecného 
problému finanční (hospodářské) krize ke konkrétnímu problému zvoleného podniku. Poněkud 
neobvyklé je zařazení teoretických východisek až za metodologii. Vyváženější a provázanější 
struktuře by napomohla formulace hypotézy či jednoho hlavního cíle místo množství cílů dílčích v 
samotném úvodu. Dle mého názoru by bylo možné i prospěšné významněji redukovat obšírné 
představení vývoje finanční (hospodářské) krize a více méně deskriptivní kapitoly, které 
nepřinášejí tolik nových poznatků, a věnovat mnohem větší prostor analytickým částem, 
případové studii a syntéze závěrů práce, které jsou bohužel poněkud marginalizovány. Závěr 
práce je krátký vzhledem k vlastnímu korpusu i předsevzatým cílům. Mohla by autorka více 
rozvést nejdůležitější poznatky, odpovědi na otázky, které si položila, a vysvětlit důkladněji hlavní 
přínos své práce?

4) Věcná správnost a přesvědčivost argumentace

Pevnější a sevřenější argumentaci by napomohla jasněji formulovaná hypotéza, kterou lze v textu 
jen těžko vystopovat. Jinak jsou předkládané informace přesné.

5) Propracování a aplikaci teoretických východisek a přístupů

Koncepty, se kterými autorka pracuje, jsou vhodně vybrané a nabízejí dobrou výchozí základnu. 
Zejména teorie lidského kapitálu a teorie sociální volby nabízejí dle mého názoru zajímavý 
potenciál v souvislosti s vybraným tématem. Mohla by být patrnější pozice autorky a to, jakým 
způsobem bude přístupy kombinovat.

6) Metodologický přístup a aplikace jednotlivých metod

Mohlo by být lépe vysvětlen vztah mezi koncepty a metodologií a jak budou dané koncepty 
operacionalizovány. Metodologicky práce staví zejména na využití kvalitativních sociologických 
metod v rámci případové studie, a to zejména metody polostrukturovaného rozhovoru. Autorka 
v případové studii prokázala, že metodu výborně ovládá. Získaná data náležitě zpracovala a
interpretovala.

7) Využití literatury a dat

Jak bylo naznačeno v úvodu posudku, šíře zpracovaných pramenů i sekundární literatury jsou 
nejsilnější stránkou celé práce. Autorka dobře využívá množství tabulek a grafů pro ilustraci 
předkládaných informací.



8) Stylistika a formální zpracování (citace, grafická úprava atd.)

Po stylistické a gramatické stránce byly zaznamenány jisté drobné problémy (s. 13, 17, 18, 67, 74, 
75…), které nicméně nejsou na překážku srozumitelnosti práce. Citace a grafické zpracování 
odpovídají normě.

Z výše uvedených důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě 
a hodnotit ji známkou „velmi dobře“.
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