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Zdůvodnění Vašeho hodnocení práce (zejména výhrad a kritických připomínek) rozepište 
podle níže uvedených kritérií. 
 
1. Je cíl práce (výzkumná otázka) jasně formulován a odpovídají mu závěry? Je práce vhodně 
strukturována? 
Spíše ano; výzkumné cíle a výzkumné otázky jsou zřetelně formulovány a jsou uvedeny 
v samostatné části v úvodu práce. Text je rozdělen na teoretickou část čítající cca 20 stran a část 
praktickou, která na cca 14 stránkách představuje výsledky provedeného šetření. Popis metodiky 
výzkumu je uveden na třech stranách. Závěry, ke kterým autorka dospěla, zrcadlí formulované 
hypotézy – v tomto ohledu je rámec celého textu konzistentní a korektní. Není však zřejmé, proč je 
souhrnná informace o verifikaci hypotéz uvedena v diskusi – vhodnější by bylo uvádět tuto 
informaci ve výsledcích či v závěrech. 
 
 
2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty? 
Ano; autorka pro zpracování své práce použila celkem 39 pramenů, které zahrnují jak knižní 
publikace a články ve vědeckých časopisech, tak také závěrečné zprávy z výzkumných šetření 
provedených na dané téma. Práce se opírá jak o zahraniční literaturu (pramenů v angličtině je 
celkem 10), tak také o české prameny, jejichž počet je adekvátní s ohledem k tématu práce. Autorka 
se však ve značné míře opírá o nerecenzované prameny a údaje z webových stránek, jejichž 
spolehlivost může být sporná. 
 
 
3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich analýzy? 
Nepřijatelná; získané poznatky jsou bezcenné. Výzkum je založen na pochybném výběru, 
zkoumaná populace není řádně specifikována (pokus o její vymezení uvedený v kap. 5.2 je 
nedostatečný), použité metody sběru dat a jejich kombinace je problematická. Autorka neprovedla 
náležitou analýzu dat. Navržený design navíc neumožňuje korektně verifikovat hypotézu č. 3. 
 
 
4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a? 
Nelze posoudit; autorka totiž nijak neargumentuje. Teoretická část je pouhou explikací několika 
souvisejících pojmů, nicméně kritická analýza přístupů k jejich definici či vymezení chybí. Výsledky 
výzkumu nejsou interpretovány – jde o pouhý popis získaných hodnot. 
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5. Jsou v práci autorova/autorčina tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých? 
Ano; autorka oddělovala svá hodnocení od zjištění vyplývajících z provedeného výzkumu  
a od tvrzení převzatých z citovaných pramenů. 
 
 
6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí? 
Nedostatečná; autorka sice korektně aplikovala citační pravidla, nicméně nerozlišovala jednotlivé 
prameny podle jejich reliability (stejnou váhu přikládala citacím z článků v recenzovaných 
časopisech i informacím z webu). Absolutně nepřijatelná je část, v níž jsou prezentovány výsledky 
výzkumu: jednak byly zvoleny nevhodné typy grafů, které neumožňují zobrazit podstatu zjištění,  
a dále i samotná vizualizace jednotlivých grafů neodpovídá odbornému standardu (nejsou uváděny 
hodnoty, chybí specifikace základu dat atd.). 
 
V textu se objevují opakované věty, např. příšerná floskule, že si je autorka „vědoma toho, že [zvolená 
metoda] může skrývat různá úskalí “se v práci vyskytuje 3×. 
 
7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké). 
Chvályhodný je záměr autorky provést primární výzkumné šetření. Je však nutné, aby autorka nejprve 
nastudovala problematiku realizace výzkumných šetření. Způsob popisu výzkumu a pokusy  
o používání výzkumné terminologie dokazují, že autorka tuto kompetenci nemá (viz mj. „data jsem 
získávala explorační metodou, tedy pomocí dotazníků“ či „V každém typu empirického výzkumu je 
obsahem výzkumný design.“). 
 
Není zřejmý účel úvodní části práce (kap. 2 a 3); jakou mají tyto kapitoly souvislost s prováděným 
výzkumem? Je opravdu nutné promrhat 20 stran banálním popisem základních pojmů? 
 
Z formálního hlediska je chybou, že práce nemá číslované strany. 
 
 
8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 
Jak v dané situaci koncipovat smysluplný design výzkumu? 
 
 
Celkové hodnocení práce: Nedostatečně 
 
 
 

_______________________ 
Ing. Mgr. Jiří Remr, Ph.D., MBA 


