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Otázky, podněty k obhajobě:  

 Kterou z uvedených strategií HR považuje autorka za nejvhodnější pro aplikaci kvality 
pracovního života? 

 Jelikož požadavky na aplikační část BP se vztahují k návrhu výzkumné části, některé 
aspekty návrhu výzkumného projektu při jeho aplikaci by byly pravděpodobně 
průběžně upřesňovány, např. jak získat organizace pro zapojení do výzkumu?  
 

 
 
Specifické připomínky (vše podstatné, co se nevešlo do výše uvedených bodů): 

 Je zřejmé, že vytvoření nástroje, který by zmapoval problematické faktory aplikace 
kvality pracovního života v organizacích, by byl obtížným úkolem (mj. i proto, že 
neexistuje a zřejmě ani nebude existovat všeobecně přijímaná koncepce kvality 

 1 2 3 4 

Cíle práce: uvedeny jasně – nejasné, neuvedeny X    

Soulad obsahu s názvem: ano – částečně X    

Členění kapitol: logické členění – nevhodné strukturování X    

Postiženy relevantní aspekty problému: jednoznačně – spíše ne  X    

Stanovené cíle: splněny – nesplněny  X    

 1 2 3 4 

Problém: jasně vymezen – nejasné vymezení  X   

              Projekt: analyzován ve vztahu ke klíčovým pojmům – zabývá se jinou problematikou X    

Metodologie práce: Vhodně zvolená – zcela nevhodně zvolená X    

Propojení literárně přehledové části s návrhem projektu: 
organické, projekt logicky navazuje na 1. část – obě části jsou nesourodé 

X    
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Jazyková a stylistická úroveň: práce je čtivá, použití jazyka přiměřené – nevyhovuje  X    

Formální úprava práce: odpovídá požadavkům – zahrnuje množství formálních chyb  X    

Grafická úprava: vyhovuje – nevyhovuje  X    

Množství využitých literárních zdrojů: dostatečné – nedostatečné X    

Aktuálnost literárních zdrojů: vesměs z posledních let – zdroje značně zastaralé X    

Využití cizojazyčných zdrojů: dostačující – minimální X    

Odkazy v textu: vcelku odpovídají standardům – chybně uváděné odkazy X    

Seznam literatury: kompletní, bez větších chyb – nekompletní, s množstvím chyb X    

 



pracovního života). Pokud by přesto byl vytvořen, odpovídal by variabilitě 
organizačních a dalších faktorů ovlivňujících implementaci kvality pracovního života? 

 Ve výzkumném návrhu by bylo vhodné zahrnout i aspekty strategií organizací. 
 
 
Celkové hodnocení práce (slovně, s jasným /ne/doporučením k obhajobě): 
BP představuje přehled významných aspektů a souvislostí koncepce kvality pracovního 
života. Prezentuje vybrané faktory, které mohou pozitivně i negativně ovlivňovat 
implementaci koncepce kvality pracovního života v organizacích. Teoretická část BP vychází 
zejména ze zahraničních odborných informačních zdrojů. Aplikační část BP představuje návrh 
výzkumného projektu, zvolené metody výzkumu a návrh postupu vyhodnocení výsledků.  
 
 
BP doporučuji k obhajobě. 
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