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Základní charakteristika práce. 

Jedná se o práci založenou na komplexní analýze dat výzkumu pracovního stresu, která vychází z 

příslušných teoretických souvislostí.  

 

KONCEPČNÍ STRÁNKA PRÁCE 

 

Má práce jasně formulovaný záměr, cíl, výzkumnou otázku a odpovídají jim závěry? 

Ano, práce jasně formulovaný cíl a hypotézy, závěry odpovídají na položené otázky.  

 

 

Má práce adekvátně stanovenou a jasně vyloženou metodu a postup řešení? 

Ano, v souvislosti s cíli a hypotézami autorka práce jasně definuje postup kvantitativní analýzy. 

 

 

Jsou jednotlivé části práce (zejm. teoretická a empirická) vyvážené a vhodně propojené, vytváří 

text konzistentní celek? 

Teoretická a empirická část práce jsou vyvážené a velmi dobře propojené, z hlediska propojení teorie 

a empirie text vytváří jeden konzistentní celek.  

Práce obsahuje v teoretické i empirické části tři tematické/analytické oblasti: (1) ověření modelů 

pracovního stresu v českém prostředí, (2) pracovní stres českých zaměstnanců (osobnostní rozdíly, 

souvislost s mimopracovními oblastmi atd.) a (3) stres nízkého a vysokého statusu. Troufám si říci, že 

autorka by dokázala napsat kvalitní diplomovou práci na každou jednotlivou oblast… Nicméně jak ve 

své diplomové práci předvádí, dokáže i tři takto široké oblasti náležitě propojit a pojednat je jako 

konzistentní celek. 

 

Jsou argumentace a text práce a vystavěny logicky, jasně, srozumitelně? Má práce přehlednou 

strukturu? 

Text je vystavěn srozumitelně, přehledně, argumentace je v daných místech vždy logická. 
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OBSAH PRÁCE 

 

Hodnocení kvality teoretické části práce (relevance k tématu a záměru práce, šíře a hloubka, vhled 

autora do problematiky, samostatnost, originalita zpracování,…). 

Autorka zpracovala teoretickou část práce velmi důkladně a zcela v souladu se záměrem vlastních 

analýz. Šíří tematického záběru (viz výše) se mi dlouho zdálo, že si vzala až příliš velké sousto, 

nicméně díky systematické a důkladné analytické práci jej dokázala velmi solidně pokrýt. 

 

Hodnocení kvality empirické části práce (adekvátnost použitých metod a postupů vzhledem k cíli 

práce, správnost aplikace metod a postupů, prezentace a interpretace výsledků,…). 

Autorka využívá celou řadu technik statistické analýzy, které jsou vždy patřičné k danému typu dat a 

cíli, který jejich aplikací sleduje. Výsledky prezentuje a komentuje adekvátním způsobem. 

 

Hodnocení diskuse a závěrů práce (soulad interpretací a závěrů s výsledky empirických analýz, 

provedení diskuse závěrů, snaha o vysvětlení závěrů a jejich argumentace, zodpovězení výzkumných 

otázek, naplnění cílů práce). 

Autorka provádí důkladnou diskusi zjištěných výsledků a přehledně je v souhrnné podobě formuluje 

v závěrech. Nebojí se sledovat i dílčí hypotézy, vyplývající z obecnějších otázek (role ekonomicky 

aktivního člena v domácnosti a přítomnosti partnera) nebo zajímavostí ve výsledcích (rozdíly 

v hodnocení zaměstnání jako takového a zaměstnání v kontextu trhu práce), kterými obohacuje čisté 

zodpovídání otázek hlavních hypotéz. 

 

 

FORMÁLNÍ ASPEKTY PRÁCE 

 

Hodnocení naplnění kritérií odborného textu (rozsah práce (BP 72-126 tis. znaků, DP 108-162 tis. 

znaků) citační normy, odkazy, popis datových zdrojů, jasnost odlišení myšlenek autora od převzatých, 

seznam literatury atd.) 

Práce zcela naplňuje kritéria odborného textu.  

 

 

Hodnocení vhodnosti a úplnosti využití informačních zdrojů (literární prameny, databáze, zahraniční 

literatura, datové zdroje,…) 

Autorka využívá vhodné datové zdroje; co se týče literatury, ta je na diplomovou práci velmi 

nadstandardní jak rozsahem, tak převahou cizojazyčných textů. 

 

Hodnocení jazykové, stylistické a grafické úrovně práce (grafická úprava, členění textu, označení 

příloh, zpracování tabulek, grafů, schémat atp.) 

Jazykově, stylisticky ani z hlediska grafické úpravy v práci neshledávám problémy. 

 

 

Další poznámky 

Nemám. 
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Celkové hodnocení práce 

Bc. Martina Veverková sepsáním této práce předvedla velmi dobrou schopnost řešení náročného 

výzkumného úkolu. Záměr, kterého se od počátku držela, se mi v průběhu vedení diplomové práce 

opakovaně zdál příliš široký, komplexní. Obával jsem se, že jej jako celek nebude možné zpracovat 

dostatečně kvalitním způsobem a že se nepodaří udržet konzistenci celku. Diplomantka však 

prokázala velkou píli, schopnost konzistentně držet a obhajovat svou ústřední myšlenku, současně 

však také ochotu prověřovat další a další možnosti a doporučení, konstruktivně reagovat na výhrady 

a námitky. Výsledek proto, přiznám se, daleko přesahuje má původní očekávání a považuji práci za 

velice solidní analytické dílo, které je jen krůček od toho, aby mohlo být publikováno jako samostatná 

odborná studie se třemi srovnatelně nosnými kapitolami: (1) ověření modelů pracovního stresu 

v českém prostředí, (2) pracovní stres českých zaměstnanců (osobnostní rozdíly, souvislost 

s mimopracovními oblastmi atd.) a (3) stres nízkého a vysokého statusu; případně pak přinejmenším 

jako 2 – 3 kvalitní dílčí odborné články. 

  

Otázky a náměty k obhajobě 

Do jaké míry mohou být rozdíly v míře stresu u týchž statusových skupin způsobeny čistě 

individuálními psychickými rysy lidí, například, že je někdo optimista někdo pesimista? V práci tyto 

aspekty zmiňujete, lze na něco takového usuzovat z provedených analýz či jiných dostupných dat? 

 

Datum: 10. 6. 2016 
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