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1. Obsah a struktura práce 
Diplomová práce, zaměřená na téma souladu profesního a osobního života a jeho vlivu na 

volnočasové aktivity lidí, je rozčleněna na dva oddíly. V teoretické části postupně představuje 

okruh témat work-life balance a jeho aspekty, fenomén volného času, včetně jeho teoretického 

vymezení, dále koncept work-life balance v organizacích, prostředky jeho realizace a význam pro 

kvalitu života. Druhý oddíl diplomové práce tvoří empirická studie. Autorka ji provedla 

prostřednictvím dotazníkového šetření (dotazníkem vlastní konstrukce s 21 otázkami) u souboru 

119 pracujících vysokoškoláků. 

Výběr tématu je aktuální a má vztah k zaměření katedry. Přiměřeně rozsáhlý text diplomové práce 

je vhodně strukturován. Použitý dotazník je vhodně zpracován, velikost souboru je postačující. 

 

2. Odborná úroveň 

Výzkumný design diplomové práce je vhodně navržen, umožňuje dát odpověď na zvolený 

výzkumný problém. Obecný metodologický rámec plánovaného výzkumu je charakterizován 

výstižně. Mezi chyby patří nesprávně formulované hypotézy H3–H5. Například hypotéza H3: 

„Organizace pracovní doby ovlivňuje rovnováhu pracovního a osobního života pracovníků“ 

neuvádí směr nebo charakteristiku vlivu organizace pracovní doby na rovnováhu života 

pracovníků. Podobná závada je i v hypotéze H4 a H5. Škoda, že v textu chybí klíčové kapitoly, tj. 

diskuse, v níž by diplomantka rozvedla hlavní dosažené výsledky a vysvětlila jejich význam 

v širším kontextu a také souhrn dosažených výsledků se stručným a výstižným přehledem celé 

diplomové práce. Práci by prospěla také pasáž o přínosu dosažených výsledků pro praxi. 

 

3. Práce s literaturou 
Výběr použitých odborných zdrojů je proveden kvalitně, věcně správně pro řešenou problematiku. 

Zahraniční prameny jsou zastoupeny v dostatečné míře. Studentka používá tištěné i elektronické 

zdroje. Citace dodržují formální správnost v souladu s citační normou. 

 

4. Grafické zpracování 

Text je vhodně doplněn ilustrativními, stylově jednotnými grafy a tabulkami (9 grafů v 

empirické části, tabulky v teoretické části práce a v příloze). Uspořádání stránek a nadpisů je 

kvalitní, úroveň zpracování dat je náležitá. 

 

5. Jazyková úroveň 

Jazyková stránka diplomové práce je přiměřená, studentka používá adekvátní, srozumitelný 

jazyk, velmi dobře formuluje myšlenky. 

 

6. Podněty k rozpravě 

V kapitole 4. 1. je popsán pracovní stres. Může studentka vysvětlit pojmy eustres a distres      

a jejich působení v pracovních podmínkách? 

 

7. Závěrečné hodnocení práce 



Přes uvedené drobné nedostatky splňuje diplomová práce základní požadavky kladené na 

tento typ prací, a proto ji doporučuji k ústní obhajobě. Navrhovaná klasifikace: velmi dobře. 
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