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1. Obsah a struktura práce

Téma předložené práceřeší problematiku, jež souvisí s andragogikou a personálním 

managementem. V teoretickém úvodu autorka prezentuje i širší hlediska a psychologické 

pohledy na kvalitu života.

Práce má základní logické uspořádání. V empirické části autorka pracuje s rozsáhlými daty ze 

zaměstnaneckého průzkumu.

2. Odborná úroveň

Cíl práce je vymezen na s. 8. Je otázkou, do jaké míry výstupy práce prezentují vztah mezi 

kvalitou pracovního života a rozvojem zaměstnanců. Cíl je doplněn řadou dalších vět

v dlouhém odstavci a je ne přehledný.

První kapitola řeší pojem kvalita života. K samotnému pojmu kvalita autorka přistupuje 

s odvoláním na Křivohlavého (2004) a kvalitu života popisuje dle definic Evropské komise a 

řady autorů. Začíná tedy velmi ze široka.

Až od s. 24 blíže vymezuje pojem kvalita pracovního života a představuje řadu konceptů. 

Trochu mne překvapilo, že je zde nižší akcent na kulturu organizace či, že se zde neobjevuje 

pojetí QWL od Werther, Davis (1992), které by více odpovídalo tomu, co autorka hledá a řeší 

v empirické části.

Ve třetí kapitole je spíše obecně uchopen rozvoj zaměstnanců, ale ten je konkrétněji doplněn 

poslední rozsáhlou přílohou práce. 

V empirické části se v úvodu autorka odkazuje na odborné publikace z metodologie výzkumu 

a uvádí, že se bude dále jednat o zpracování kvantitativních dat z rozsáhlého 

zaměstnaneckého šetření. Nicméně v pojednání o validitě na s. 53 spíše komentuje validitu 

pro kvalitativní výzkum.

Celá úvodní šíře z kapitol 1 a 2 je potom velmi zúžena na vztah rozvoje manažerů na základě 

vzdělávacích aktivit a vnímání změn v leadershipu pohledem podřízených zaměstnanců.

Výstupy jsou zajímavé a prezentované prostřednictvím relevantních statistických metod, ale 

ne zcela vyčerpávají původně uvedenou šíři záměru předložené práce.

3. Práce s literaturou



Práci s literaturou považuji za odpovídající pro diplomovou práci.V tzv. bibliografii jsou 

ovšem dílčí nedostatky, např. není uvedena citovaná práce Tureckiové (2004) a práce Vodák 

(2007) by asi měla být Vodák a Kucharčíková (2007).

4. Grafické zpracování

Práce je dobře strukturovaná. Nepovažuji za vhodné, že důležité obrázky jsou v textu jen 

odkazovány a jsou uvedené až v přílohách práce.

5. Jazyková úroveň

Jazyková úroveň práce je velmi dobrá. 

6. Podněty k rozpravě

QWL (Werther, Davis, 1992) znamená mít dobré nadřízené, dobré pracovní podmínky, dobrý 

plat a sociální výhody a zajímavou, potřebnou a užitečnou práci. Neodpovídá to více vašemu 

původnímu záměru?

7. Závěrečné hodnocení práce

Jak se díváte na problematiku kouření z hlediska vymezování kvality života v první kapitole? 

A jak ještě specifičtěji ve vztahu k pracovišti?

Navržené hodnocení: velmi dobře
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