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1. Obsah a struktura práce

Práce je zaměřena na porovnání přístupů ke kvalitě pracovního života v mezinárodních 
společnostech. Autorka vymezuje a velmi podrobně rozebírá současný stav koncepcí kvality života, 
wellbeing, a v průběhu práce zužuje téma na pracovní kvalitu života s ní spojený rozvoj zaměstnanců.  
V empirické části autorka mapuje vztah mezi rozvojovými aktivitami organizovanými 
zaměstnavatelem a kvalitou pracovního života formou kvantitativní sekundární analýzy dat. Téma 
práce velmi přiléhavě odpovídá zaměření katedry, text je dobře strukturovaný a má logicky i 
obsahově promyšlenou formu. Výstupy jsou interpretovány a diskutovány, dobře začleněny do textu 
a integrovány v závěru. Rozsah textu a forma odpovídá stanoveným požadavkům. 

2. Odborná úroveň

V teoretické části práce poskytuje přehled o tématu v odpovídající kvalitě, autorka poskytuje 
přehled o tématech, zejména komparaci teoretických koncepcí a přehled o nástrojích měření 
pracovní kvality života na velmi dobré úrovni, stejně jako pasáže mapující aktivity firmy směřující 
k rozvoji zaměstnanců. Kvantitativní výzkum vnímám jako zdařilý, velmi dobře metodologicky 
uchopený a zpracovaný pokročilými statistickými technikami, což zaslouží zvláštní pozornosti – zde je 
znát, že autorka vynaložila hodně energie na implementaci validní metodiky. Pozornost zaslouží i 
velké množství přiložených materiálů, která dále dokumentují erudici autorky a její schopnost ponořit 
se do tématu. 

3. Práce s literaturou

Práce s literaturou a jejími citacemi odpovídá akademické normě, pozornost zaslouží hlavně 
citace série odborných publikací v českých vědeckých časopisech, několik publikací z oblasti 
metodologie sociálního výzkumu, literatura obsahuje i cizojazyčné publikace – ocenění zaslouží i 
uvedení publikací slovenských. Dá se říci, že autorka dokázala využít vcelku komplexně českou a 
slovenskou literaturu k tématu, kterou doplnila přehledovými publikacemi a klíčovými texty 
publikovanými v zahraničí.

4. Grafické zpracování

Po grafické stránce je práce bohatší, uvádí mnoho výčtů, tabulek a schémat. Určitě by mohla 
být sjednocenější ve smyslu shodného užívání fontů ve výčtech, odrazech a podobně. Nesporným 
kladem práce je užití mnoha ilustrativních schémat a grafů, které jsou začleněny v dobré kvalitě a 
podporují sdělnost a srozumitelnost práce. V práci s nadpisy autorka dodržuje běžné numerické 
značení diplomové práce, osobně si myslím, že by je mohla dodržovat i v závěru, který nečísluje.

5. Jazyková úroveň

Autorka píše odborným stylem odpovídajícím vědecké publikaci, s jistotou a srozumitelně. 
Používá autorský plurál, trpný rod a občas o sobě píše v třetí osobě, což vzbuzuje dojem určitého 
odstupu. Disponuje bohatou slovní zásobou, která ale nepůsobí ani nuceně, ani archaicky. Výhradu 
mám k pojmu „vydefinovat“, zatímco pojem „nemanažer“ lze označit za účelně použitý neologismus. 
Pravopisně odpovídá gramatické normě, překlepy se vyskytují vzácně, např. jen jako změna fontu, 
úpravě nadpisu (str. 57) atp. 



6. Podněty k rozpravě

Proč by měl zaměstnavatel podle Vás dbát o vysokou kvalitu pracovního života svých 
zaměstnanců? 

Co je hlavním závěrem empirického šetření Vaší práce, resp. co byste měla v maximální 
stručnosti referovat jako její konkrétní závěr?  

7. Závěrečné hodnocení práce

Práce nabízí průnik témat rozvoje zaměstnanců, kvality pracovního života, jejího měření a 
ovlivňování. Na teoretických základech je rozvedena obsáhlou případovou studií s firmy, se kterou 
má autorka pracovní zkušenost, a v empirické části je dotvořena kvantitativním, zdařile 
metodologicky zvládnutým šetřením. Práci doporučuji k obhajobě jako nadstandardní, navrhuji 
stupeň výborně.  
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