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Karolína Bartošová si pro svou bakalářskou práci zvolila téma na pomezí sociologie a 

psychologie managementu, konkrétně autonomie zaměstnanců, jež se rozhodla kvalitativně 

zkoumat v české pobočce renomované nadnárodní firmy pomocí polostrukturovaných interview 

s jejími manažery.  

Autorka zkoumanou problematiku adekvátně ukotvila v literatuře a to nejen české, ale 

zejména zahraniční. Vychází přitom z valné části z empirických studií, které jí slouží k formulaci 

relevantních výzkumných otázek. Teoretické ukotvení čtenáře dobře seznamuje se zkoumanou 

problematikou autonomie ve firemním prostředí a to i v případě, že je zkoumané problematiky do 

té doby neznalý. 

Autorka přitom v práci dobře vede poznámkový aparát a spolehlivě odkazuje na všechny 

užité zdroje. Její výzkum nese jednoznačné stopy snahy o transparentnost celého výzkumného 

procesu (viz např. scénář interview přiložený v příloze č. 2 či reflexe proběhlých interview na s. 

35-36). Stejně tak autorka explicitně zvažuje etiku svého výzkumu, což ji vede nejen k přiložení 

vzoru informovaného souhlasu v příloze č. 1, ale také k tomu, aby anonymizovala nejen 

zkoumanou firmu, ale i výpovědi jednotlivých informátorů, kteří by mohli být snadno 

identifikováni (minimálně ostatními informátory). 

Ocenit je třeba i skutečnost, že se autorce podařilo získat přístup k vrcholným manažerům 

české pobočky nadnárodní korporace, což jistě nebyl snadný úkol. 

Nicméně práce obsahuje také některé nedostatky, které nelze pominout jako nevýznamné. 

Tím základním je nevyužitý potenciál kvalitativního výzkumu. Hlavní předností 

kvalitativního výzkumu je jeho schopnost poskytnout detailní vhled do zkoumané problematiky, 

hlubší než se může podařit získat skrze výzkum kvantitativní. Na tomto poli však autorka ve své 

práci do značné míry selhává. 

Její výzkum nejenže nepřináší žádná nová zjištění, ale neposkytuje ani hlubší vhled do 

dynamiky aplikace autonomie na různých úrovních managementu zkoumaného podniku. Daří se 

jí pouze potvrdit výsledky předchozích výzkumů, jež zmiňuje v teoretickém ukotvení. 

To je do značné míry způsobeno tím, že se autorce nedaří interpretovat výpovědi svých 

informátorů, pouze je reprodukuje (typicky viz s. 29). Její snahy o interpretaci selhávají na tom, 

že nehledá v datech / za daty / pod daty významy, která mají zprostředkovat. Namísto toho se 

pokouší o zdůvodnění toho, proč informátoři vypovídají tak, jak vypovídají, tedy jistou 

racionalizaci jejich výpovědí, čímž se dostává na scestí, neboť tato zdůvodnění nemohou být 

podložena daty, ale pouze autorčinou imaginací. Typickým příkladem může být oddíl 13.5.3 

Smysluplnost práce na s. 32. 

Ačkoliv autorka v některých případech prezentuje data, jež by mohla být ve vztahu 

k problematice vysoce relevantní, jejich užitnost selhává i s absencí systematického rozlišení 

reflexe autonomie samotných manažerů (informátorů) a jejich reflexe autonomie jim podřízených 

zaměstnanců, což jsou dvě velmi odlišné roviny, které by bylo třeba explicitně odlišit. 

Z hlediska metodologie výzkumu je problematický i rozsah šetření, jež se omezil na 

pouhých šest polostrukturovaných interview. To by nemusel být problém v případě, že by 

rozhovory šly opravdu do hloubky, ale té nelze dosáhnout během 40 minut, jež interview 

v průměru trvala. Je jistě pochopitelné, že počet manažerů je omezený, případně, že nemuseli 

všichni souhlasit s provedením interview, nicméně možná by i vzhledem k výše uvedené 



připomínce nebylo od věci získat perspektivu i nižšího managementu, případně řadových 

zaměstnanců. Třeba by ji čekala nějaká zajímavá zjištění zde. Z hlediska metodologie jsou limity 

výzkumu, předkládané na s. 38-39, spíše legitimizací kvalitativní výzkumné strategie než 

skutečnou diskusí limitů. Autorka by si v tomto případě měla klást otázky, jaké okolnosti 

ovlivnily průběh a výsledky výzkumu a zda mohly být výsledky za určitých okolností jiné. 

Překvapivá či nestandardní je někdy i samotná strukturace práce. Reflexi výzkumu, kterou 

bych standardně očekával v kapitole věnované metodologii, nacházíme až těsně před závěrem na 

s. 35-36. Empirická část práce je označena jako část aplikační (s. 22), přičemž není zřejmé, co je 

v této části aplikováno. Kapitola nazvaná jako Analýza (s. 34-35), jež následuje po kapitole 

Výsledky polostrukturovaných rozhovorů (s. 25-33), obsahuje rozsáhlou tabulku kódů, kategorií, 

vztahů a závěrů, která je bez adekvátního popisu v kvalitativním výzkum málo vypovídající. 

Považuji ji jednoznačně za velmi užitečný vizualizační nástroj, jež má pomoci výzkumnici 

v porozumění problému, ale nikoliv čtenáři, aby porozuměl autorčiným tvrzením. Zároveň působí 

matoucím dojmem rozlišení mezi Výsledky polostrukturovaných interview a Analýzou, které 

působí, jakoby výsledky nebyly produktem analýzy, resp. jakoby výsledků nebylo dosaženo 

pomocí analýzy. Překvapivým je také obsah kapitoly Závěr, kde bych vedle shrnutí záměru a 

zjištění skutečně nečekal popis autorčiny motivace k volbě tohoto tématu (jež se obvykle nachází 

spíše v Úvodu) ani její osobní „vyznání“, co jí samotné práce přinesla (jež v odborném textu 

považuji za irelevantní). 

Přes všechny připomínky však nelze autorce upřít upřímnou snahu odvést poctivou práci, 

jež z práce doslova dýchá. Je třeba také ocenit, že autorka měla odvahu pustit se do tématu, které 

není, alespoň na naší fakultě, „mainstreamové“. Nepochybně práci věnovala nemalý čas a úsilí, 

nicméně mám-li hodnotit výsledek, ten jejímu nasazení bohužel neodpovídá. Práci proto 

doporučuji k obhajobě, nicméně vzhledem k předloženému výsledku navrhuji hodnocení na 

pomezí dobře a velmi dobře v závislosti na průběhu obhajoby. 
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