
Posudek na bakalářskou práci Alžběty Milerové

Generační rozdíly v postojích a řízení diversity

Vzhledem k tomu, že jsem byl pověřen vedením diplomové práce na konci zpracování, nebylo 

možné práci výrazněji korigovat. Práce se skládá de facto ze tří částí. Přes všechnu snahu autorky jsou 

tyto části málo propojené, zejména část řízení diversity navazuje na předchozí text minimálně a práce 

tak výsledně působí trochu roztříštěně. 

V první kapitole se autorka snažila vymezit hlavní termíny vztahující se k problematice 

vymezení generace, typologie generací a postojů. Problém vymezení generace řešila řada autorů a 

souhlasím s autorkou, že nejpřijatelnější vymezení generace ve vztahu k její bakalářské práci je 

francouzské, opírající se o věkové kohorty. K této části práce nemám zásadní výhrady.

V druhé kapitole autorka analyzuje data z Aktéra 2008. Zde mám zásadní otázku - jsou vybrané 

pracovní hodnoty – pracovní kariéra, časová náročnost, pracovní náplň a jistota zaměstnání, etc. 

indikátorem postoje k práci? Kdy jde o kladný a kdy o negativní postoj k práci a jak se projevuje? 

Autorka si je vědoma omezení své analýzy viz. str.26.“ Výzkum Aktér 08 jsem zvolila proto, že si 

myslím, že pracovní hodnoty souvisejí s postoji k práci ..“s čímž lze souhlasit, ale dále v práci pracuje 

s termínem postoje v intencích pracovní hodnoty. Jinak jsou zvolené metody analýzy i diskuse 

výsledků analýzy odpovídající. Pozitivně hodnotím i přílohy práce umožňující čtenáři, aby se v dané 

analýze lépe orientoval.

Třetí kapitola věnovaná řízení diversity je dobře strukturována a autorka dokazuje slušnou 

znalost tématu. Ve výsledku je ale kapitola dosti neorganická vůči předchozím částem. Některé její 

návrhy také působí nerealisticky vzhledem k současné situaci v praxi.

Celkové hodnocení:

Po formální stránce splňuje diplomová práce všechna očekávání: rozsahem plně odpovídá, 

odkazovou technikou, úpravou a jazykem taktéž vyhovuje. Vytkl bych snad některé překlepy, které se 

v práci občas vyskytují. Autorka prokazuje jistou odbornou erudici a její práce s odbornou literaturou 

je uspokojivá. Mezi pozitiva práce bych uvedl snahu „vydolovat“ data z výzkumu Aktér 08. 

Práci doporučuji práci k obhajobě, ale hodnotím ji jako spíše průměrnou. Navrhuji klasifikaci 

dobře po úspěšné obhajobě.

V Praze 11. 6. 2013 PhDr. Jiří Trunda
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