
Posudek vedoucího na bakalářskou práci Karolíny Bartošové 
„Autonomie zaměstnanců z manažerské perspektivy“ 

 

Celkové hodnocení 

Karolína Bartošová zpracovala zajímavé a aktuální téma zaměstnanecké autonomie. Podařilo se jí 

vypořádat s různými dílčími problémy, které psaní práce provázely, a nakonec předložila vcelku 

systematický a čtivý text s nezanedbatelnou přidanou hodnotou. Jak teoretická, tak aplikovaná část 

práce jsou solidně zvládnuté a lze k nim vznést pouze několik dílčích připomínek, které uvádím níže. 

V kontextu těchto připomínek doporučuji práci k obhajobě před příslušnou komisí a navrhuji 

hodnocení „velmi dobře“. 

Dílčí komentáře a připomínky 

Předložená práce je poměrně dobře strukturovaná a představuje v teoretické části zkoumanou 

problematiku z různých úhlů, které jsou následně využity v části aplikované. Obě části textu se tak 

podařilo dobře propojit, což nebývá v bakalářských pracích vždy zvykem. Vytknout lze až příliš velké 

množství stručných kapitol – některé z nich by bylo lepší propojit a také by se dalo ještě dále 

zapracovat na jejich návaznosti. Místy se stává, že kapitola spíše „vyšumí“, než aby s jasnou logickou 

návazností vyústila v kapitolu následující (např. kap. 2, 3, 4 ...). 

Autorka referuje k poměrně velkému počtu zahraničních studií k tématu zaměstnanecké autonomie. 

Několik je staršího data, ale většina zcela aktuální. Tam, kde autorka reportuje výsledky těchto 

výzkumů, mohla však být poněkud systematičtější v tom, které demografické charakteristiky 

respondentů považuje za nejdůležitější a proč. Autorka zpravidla zdůrazňuje čtenáři složení vzorku 

respondentů z hlediska vzdělání a pohlaví, ale není úplně jasné, proč (potažmo kdy) jsou zrovna tyto 

determinanty klíčové. To, že většina respondentů má vysokoškolské vzdělání, také nemusí znamenat, 

že zjištění jsou reprezentativní s ohledem na populaci vysokoškolsky vzdělaných lidí (s. 13). 

Některé informace se v textu opakují. Hlavně se čtenář stále dokola dozvídá, že firma, ve které 

autorka prováděla svůj výzkum, je „světový lídr“, „jednička na trhu“ atp., což jsou zrovna věci, které 

do předkládané práce možná ne úplně patří. Pokud bylo skutečně třeba je zařadit pro nastínění 

prostředí, v němž se výzkum odehrává, mohly být patrně vyjádřeny více akademickým způsobem a 

bez zbytečného opakování. 

Aplikovaná část práce je podle mého názoru zvládnutá dobře a poskytuje zajímavý vhled do prostředí 

konkrétní firmy a uvažování jejích manažerů o otázkách autonomie. Autorce se podařilo aplikační 



částí práci výrazně posunout vpřed, zejména srovnám-li finální verzi textu s původním pokusem 

nahrubo do práce naroubovat metodologii ze zkoušky SVIP. Chybí mi pouze spojení v textu 

uváděných citátů s nějakým kódovým označením jednotlivých informátorů, aby se čtenář snáze 

orientoval třeba v tom, jakou pozici zastává člověk, který zrovna hovoří. Každopádně výsledky 

výzkumu jsou adekvátně interpretovány a jsou diskutovány i jeho možné limitace. 

Z formálního hlediska lze vytknout místy nedotaženou stylistiku („metoda zkoumání proběhla“ (s. 11) 

atd.), která ztěžuje čtenáři práci, a číslování úvodu, závěru, seznamu zdrojů atd. Naopak chválím 

dobře udělané odkazy na zdroje a kvalitně podle normy zpracovaný seznam literatury. 

Jako vedoucí práce dále oceňuji, že autorka svoji práci svědomitě průběžně konzultovala a moje 

připomínky, které byly mnohdy poměrně četné a razantní, vždy uspokojivým způsobem zapracovala, 

přičemž nevyhýbala se ani rozsáhlým modifikacím už napsaných pasáží. 

Otázky k obhajobě 

Pokud byste na základě svých zjištění měla formulovat tři konkrétní doporučení, která byste poskytla 

firmám, které uvažují o posílení zaměstnanecké autonomie, jaká by to byla? 

 

V Praze 12. 6. 2018, 

 

Petr Špecián, Ph.D. 


