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1. Obsah a struktura práce 
Jako téma své bakalářské práce si Jakub Riemer zvolil vliv věku na pracovní 
spokojenost. Jako cíl své práce si autor určil analyzovat problematiku pracovní 
spokojenosti v kontextu věku jedinců na základě odborných zdrojů a dotazníkovým 
šetřením ověřit vztah věku pracovníka a jeho pracovních hodnot v oblasti vztahů se 
spolupracovníky. Téma práce je relevantní zaměření oboru. 
 
Práci autor strukturoval do pěti logicky navazujících tematických kapitol. V první 
kapitole se zaměřil na základní východiska k problematice pracovní spokojenosti, na 
její faktory a vztah s pracovním chováním. Navazující kapitola obsahuje generační 
rozdíly a vývoj postoje k práci v různém věku jedince. Ve třetí kapitole se autor 
věnoval metodám zjišťování pracovní spokojenosti, ve čtvrté kapitole výzkumům 
k dané problematice. Pátá kapitola představuje empirické šetření. 
 
 
2. Odborná úroveň 
Ve své práci autor usiloval přispět k rozpracování problematiky pracovní 
spokojenosti. Postihl důležité kontexty tématu. Teoretické části práce by prospěla 
větší míra vlastní reflexe. V průběhu obhajoby by měl autor objasnit zaměření 
empirického šetření ve vztahu k tématu své práce a porovnat výsledky realizovaného 
šetření s teoretickými východisky. 
 
 
3. Práce s literaturou 
Zdroje, které autor v práci využil, jsou tematicky relevantní. Soupis bibliografických 
citací obsahuje celkem 28 položek, které zahrnují tištěné i elektronické zdroje. 
Soubor zahrnuje 15 cizojazyčných zdrojů. V textu autor odkazuje v souladu 
s požadavky normy. 
 
 
4. Grafické zpracování 
Formální stránka práce vykazuje některé nedostatky, např. relevantní název 
Abstraktu v anglické verzi je Abstract, v textu jsou prázdné strany 5 a 7, není 
nadepsaný obsah práce.  
 
 
5. Jazyková úroveň 
V názvu páté kapitoly by bylo vhodné uvést zaměření empirického šetření. Práce je 
napsána na přijatelné jazykové úrovni, autor využívá adekvátní odborný jazyk. 
V práci lze nalézt některé formulační neobratnosti. 
 



6. Podněty k rozpravě 
Do rozpravy mám pro autora následující otázky:  

 V závěru své práce autor uvádí, že zjištěné vztahy by mohly být výsledkem 
působení jiných podmínek, které nebyly předmětem zkoumání. Mohl by autor 
uvést konkrétně, které podmínky mínil? 

 Přikládají-li starší pracovníci hodnotám spojeným se vztahy s kolegy větší 
důležitost, je možné reflektovat tuto skutečnost v personálním řízení v 
organizaci?  
 

 
7. Závěrečné hodnocení práce 
Bakalářskou práci Jakuba Riemera doporučuji k přijetí k obhajobě s návrhem 
klasifikace dobře. 
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