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Autorka si pro svoji diplomovou práci téma, na které v ČR existuje jen omezený počet podobně 

zaměřených studií. Je nutno vyzdvihnout autorčin osobní vklad k této problematice ve formě 

empirického šetření a kvalitní práci jak s teoriemi, tak s dosavadními poznatky v dané oblasti. Přínos 

práce spatřuji v navázání výzkumu na relevantní teorie a ve snaze o formulaci doporučení pro 

aktivity ze strany veřejné správy.

Cíle práce jsou definovány v samostatné kapitole, v textu je jich však uvedeno několik a působí tak 

nepřehledně. Doporučuji stanovit jeden hlavní cíl práce provázaný s předpokládaným přínosem práce 

a dále dílčí podcíle. Výzkumné otázky jsou srozumitelně formulované a provázané s cíli práce, 

v následujících kapitolách jsou všechny otázky zodpovězeny. Mezi cíli a výzkumnými otázkami není 

zahrnuta formulace doporučení pro veřejnou správu, nicméně tato doporučení se v textu práce 

vyskytují a umocňují tak veřejně-politickou povahu práce.

Struktura práce je vyvážená a logicky členěná, celkově ucelená.

Autorka má velmi dobře zpracována a s předmětem práce provázána teoretická východiska práce. 

Uvádí několik konkurenčních teorií, které v kapitole 4.3. „Zhodnocení firemní politiky přátelské 

rodině v daných firmách“ aplikuje na danou oblast výzkumu a uvádí, které z konkurenčních teorií se 

ukazují na základě realizovaného výzkumu jako relevantní.

Autorka zvolila správnou metodologii, přiměřenou cílům diplomové práce, kterou v plném rozsahu 

vyčerpávajícím způsobem zdůvodnila. 

V celé 4. kapitole „Firemní politika přátelská rodině v České republice“ pracuje autorka s vhodnou

literaturou a výzkumy, které kriticky hodnotí, porovnává s vlastními výzkumnými zjištěními a dobře 

argumentuje. Autorka využila domácí i zahraniční zdroje.

Práce je mimořádně zajímavá, odpovídajícím způsobem zpracovaná a odborně napsaná. Jedná se o 

skutečně analytickou práci opírající se o solidně zpracované metody i teorie

Po formální stránce i z hlediska rozsahu předkládaná práce zcela splňuje požadavky na diplomovou 

práci.



Z výše uvedených důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě 
a hodnotit ji známkou „výborně“.
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