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1. Je cíl práce (výzkumná otázka) jasně formulován a odpovídají mu závěry? Je práce vhodně 
strukturována? 
Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí – teoretické a analytické. Teoretická část je souhrnem 
relevantních konceptů, popisem historického vývoje a vysvětlením podstaty současných trendů a stávající 
praxe. Autor rovněž v rámci své analýzy definuje klíčové pojmy, k nimž se v práci opakovaně vrací. 
Rozbor problému je v předložené práci zpracován velmi extenzivním způsobem. Navazující analytická 
část přehledným způsobem seznamuje čtenáře s klíčovými závěry vlastního výzkumného šetření. 
 
Cíle práce jsou jasně specifikovány; nechybí ani jasná formulace výzkumného problému, stanovení 
verifikovatelných hypotéz a detailní popis výzkumného designu. Cíle analytické části práce zřetelně 
odkazují k teoretické části práce a slouží jako základ vlastního výzkumného šetření a tvoří osu analytické 
části práce. 
 
2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty? 
Autor využívá českou i zahraniční literaturu; uvádí celkem 123 pramenů (!), s nimiž v textu skutečně 
pracuje. Výběrem literatury a způsobem, jakým s jednotlivými prameny pracuje, dokládá solidní orientaci 
v oboru. Pozornost si v tomto ohledu zaslouží jak využívání mnohých zahraničních pramenů knižní  
i časopisecké povahy, tak také aktuálnost používaných pramenů. 
 
3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich analýzy? 
Použitá metodika výzkumu je velmi podrobně popsána; detailní pozornost je věnována rovněž popisu 
průběhu výzkumu a specifikaci jednotlivých procesů, které vedly k volbě metod zpracování získaných 
poznatků. Je patrné, že autor věnoval značnou pozornost přípravě příloh, které obsahují vyčerpávající 
přehled odpovědí na jednotlivé otázky a dokumentaci k některým prováděným analýzám. 
 
4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a? 
Předkládaná tvrzení jsou v teoretické části práce doložena citacemi relevantních podkladů. V empirické 
části práce autor své argumenty opírá o vlastní analýzy. Konkrétní zaměření práce nevyžadovalo nutně 
aplikaci pokročilých statistických metod, přesto byly při zpracování práce provedeny a přispívají 
k hlubšímu pochopení zkoumané problematiky. Autor používá adekvátní indikátory a z předložené práce 
je patrné, že rutinně ovládá statistické postupy, jež jsou náplní bakalářského studia. Výsledky jsou 
prezentovány korektním způsobem a respektují oborové normy a doporučení. 
 
5. Jsou v práci autorova/autorčina  tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých? 
Autor prokazuje, že dokáže rozlišit podstatné informace v záplavě dat, které každé výzkumné šetření 
přináší, dovede je interpretovat a dovodit z nich obecnější závěry. Autor neuvádí nepodložená tvrzení  
a své závěry důsledně opírá o získaná data; výsledky výzkumu jsou navíc předestřeny čtenářsky 
atraktivním a metodologicky korektním způsobem. 
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6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí? 
Autor aplikuje citační pravidla korektně a dokládá tak svou kompetenci samostatně připravit odborný 
text. 
 
7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké). 
Předložená práce nejenže splňuje požadavky kladené na tento typ prací, ale dokonce je významně 
převyšuje. Jejím zpracováním autor přesvědčivým způsobem demonstruje svou schopnost definovat 
výzkumný problém, navrhnout adekvátní metodu šetření a provést primární výzkum. 
 
Předloženou práci doporučuji k obhajobě a celkově ji hodnotím jako výbornou; navrhuji udělit 
mimořádnou pochvalu za vynikající výkon. 
 
Celkové hodnocení práce: výborně + pochvala 
 
 
Datum: 26. 7. 2012         Mgr. Jiří Remr, Ph.D. 


