
Posudek bakalářské práce 

Alžběta Milerová:  

Generační rozdíly v postojích k práci a řízení diverzity. 

 
Práce se zabývá zajímavým tématem a autorka vhodně využila dat z výzkumu Aktér – samozřejmě 

s přihlédnutím ke svým metodologickým znalostem. Trochu netradiční je sice zařazení kapitoly o 

diverzitě až za empirickou analýzu, jde ovšem o postup dobře zdůvodněný. Samo téma diverzity je 

pojednáno střízlivě, bez podléhání módním trendům. Práce tak splnila nároky, pokud jde o propojení 

teorie a empirie a práci s literaturou, je také psána solidním, byť místy poněkud strohým, jazykem (s 

občasnými chybkami v interpunkci). Prezentace dat je na slušné úrovni, některé tabulky by ovšem 

mohly být prezentovány v textu místo v přílohách, text je místy dosti popisný. 

 
Připomínky lze mít k některým formulacím, a pak také k práci s daty. V první oblasti např.: 

- Francouzská větev (11) 

- Polemika s hromadným nástupem žen do práce (15) 

- Věková hranice odchodu do důchodu (16) 

- Postoje v rané socializaci (17) 

- Vně týmu místo uvnitř  (47) 

- S jistotou zaměstnání lze pracovat – např. vyhrožovat propuštěním… (45) 

- Externí diverzita produktů je dávno známým problémem marketingu (43) 

- Teze Starbucksu se diverzity moc netýkají… (42) 

- Diverzita existuje i tam, kde diskriminace není…(39) 
- Všichni mladí nemají vysokou školu (29) 

 

V práci s daty jde o několik drobných prohřešků či neobratností: 

- Nicneříkající 13. místo v Evropě (50) 

- Izolované a ne zcela přehledné grafy (22-24) 

- Nejvíce respondentů z Prahy je normální situace (25) 

- Chybí výsledky faktorové analýzy (popis metody), údaje ze součtového indexu o dominanci 

nekorespondují s výsledky na jednotlivých škálách (28) 

- Mohla být analyzována korelace mezi kontrolou a nezávislostí (29) 

 
Výše uvedené připomínky ovšem nemohou narušit celkově dobrý dojem z práce. Autorka dokázala 

vytvořit vlastní rámec pohledu na data a přinést relevantní poznatky (i když vypuštění střední 

generace jí mohlo situaci možná trochu nemístně zjednodušit).  Výzkum Aktér 08 byl sice ještě o 

něco více zaměřen na testování teorie, ale autorka dobře využila úrovně vybavenosti bakalářského 

stupně studia. Proto souhlasím s obhajobou práce a předběžně navrhuji hodnocení „velmi dobře“. 

 

Praha, 11.6.2013     Doc.PhDr. Jiří Buriánek, CSc.   


