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Obsah a štruktúra práce

Tému práce považujem za aktuálnu a primerane náročnú z hľadiska študijnej 

profilácie študenta. Logická nadväznosť kapitol a podkapitol je dodržaná a práca je 

prehľadná. 

Odborná úroveň

Teoretická časť je ucelene koncipovaným celkom, ktorý tvorí adekvátny podklad pre 

prieskum. Témotvorné pojmy sú primerane vymedzené. Autor uvádza hlavné teórie, ktoré aj 

komentuje, systematizuje a analyzuje na adekvátnej úrovni pre daný typ práce. Autorský 

komentár však mohol byť rozsiahlejší. 

Empirická časť práce vykazuje metodologické nedostatky. Vzhľadom k realizovanému  

prieskumu bol síce adekvátne cieľ nasmerovaný na zisťovanie korelácií, ale vzhľadom k téme 

práce mal byť orientovaný na zisťovanie kauzality (t.j. aký je „vplyv“) - téma práce 

predpokladá experimentálny plán, ktorý nebol uskutočnený. Z uvedeného vyplýva, že 

formulácia cieľa nezodpovedá téme práce a uvedené podčiarkuje aj fakt, že namiesto 

zisťovania pracovnej spokojnosti sa autor zameral na zisťovanie pracovných hodnôt a úplne 

absentuje zisťovanie vplyvu veku na pracovnú spokojnosť, čo považujem za odklon od témy 

práce. Cieľ „preskúmať a určiť koreláciu veku a pracovných hodnôt“ (s. 31) nemožno 

považovať za naplnený ani vzhľadom k použitej metóde a ani k metodologickému postupu. 

Navyše sám autor v Závere konštatuje, že  na výsledky môžu mať vplyv aj iné premenné, ale 

tie autor nijakým spôsobom neeliminuje, nezisťuje a pod.

Stanovená hypotéza (s. 32) je len známym tvrdením a nemá objaviteľskú funkciu a ani 

prediktívnu – nevyjadruje predpokladaný vzťah medzi premennými. 

Pri popise rozdelenia do vekových kategórií účastníkov/účastníčok prieskumu 

absentuje popis a zdôvodnenie kritéria, podľa ktorého boli rozdelení/é do jednotlivých 

vekových skupín. Tiež nie je zdôvodnený typ výberu súboru.

Absentuje diskusia získaných výsledkov s existujúcim poznaním v danej oblasti.
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Práca s literatúrou

Autor v práci dodržiava citačnú normu. Opiera sa o aktuálne domáce aj zahraničné 

zdroje. Ich pestrosť považujem za primeranú pre bakalársku prácu.

Grafické spracovanie a formálna úroveň

Grafické spracovanie je adekvátne pre daný typ práce. Grafy aj tabuľky sú označené, 

očíslované a prehľadné. Autor dodržal väčšinu požiadaviek, ktoré sú kladené na formálnu 

úpravu práce.

Jazyková úroveň

Jazyková úroveň zodpovedá typu práce. Text je zrozumiteľný a odborný.

Podnety k rozprave

1. Prečo autor považuje cieľ svojho empirického šetrenia za „menej obvyklý“ (s. 44), 

keď mnohé (aj v práci prezentované) výskumy túto tému už skúmali?

2. Autor v práci zdôrazňuje dôležitosť pracovnej spokojnosti. Zdôvodnite pri obhajobe 

(ne)opodstatnenosť tohto tvrdenia v kontexte relevantných sociálne akceptovaných 

hodnôt v súčasnej spoločnosti a na strane druhej reálneho stavu v Čechách a taktiež 

ako z hľadiska organizácie tak aj jednotlivca. Nakoľko je pracovná spokojnosť 

dôležitá vzhľadom k ďalším faktorom (ako napr. existenčné problémy a i.) – kam by 

ste ju zatriedili v hierarchii faktorov, ktoré sú podstatné  v pracovnom správaní?

Záverečné hodnotenie práce

Bakalársku prácu odporúčam k prijatiu k obhajobe s návrhom klasifikácie dobre (3) 

predovšetkým vzhľadom k metodologickým nedostatkom v empirickej časti práce.

V Nitre, 19.6.2013 doc. PhDr. Dagmar Marková, PhD.


