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Tento posudek hodnotí bakalářskou práci Terezie Bočkové s názvem Analýza faktorů ovlivňujících 

spokojenost zaměstnanců ve vybrané společnosti, přičemž studentka se v rámci své práce zaměřila 

na společnost OKD, a.s., jako největšího zaměstnavatele v Moravskoslezském kraji. 

 

Studenta se ve své práci držela zadání i definovaných cílů včetně potvrzení či vyvrácení stanovených 

hypotéz. Z hlediska struktury a provázanosti jednotlivých částí práce plně odpovídá požadavkům na 

tento typ textů kladeným. Stejně tak je vhodné ocenit teoretické zázemí, z nějž práce ve své praktické 

části vychází a jehož aparát používá. Cenné jsou v daném kontextu i přílohy, které toto teoretické 

zázemí konkretizují a vyjasňují používané pojmy a definice. Z tohoto úhlu pohledu lze konstatovat, že 

studentka splnila všechny cíle a úkoly, které si předsevzala.  

 

Při tvorbě práce autor odvedla mnoho cenné práci v oblasti praktického průzkumu (ne)spokojenosti 

zaměstnanců OKD s jednotlivými aspekty jejich práce. Vhodně definovala zkoumaný vzorek 

respondentů s ohledem na provozní strukturu OKD dle jednotlivých závodů a rozdělením dvou typů 

dotazníků pro dělnické profese a technicko-hospodářské pracovníky. Specifičnost fungování firmy 

v oboru hlubinné těžby je totiž mimo jiné ve výrazně odlišných pracovních podmínkách obou skupin 

zaměstnanců.  

Získaná data mohou v mnoha ohledech získat další využití pro samotnou firmu v řízení lidských zdrojů 

a stanovení nejefektivnějších nástrojů komunikace. V tom spatřuji největší přínos práce pro praktické 

využití jejích závěrů. V tomto kontextu je nutné poznamenat, že v případě výsledků pro řadu dotazů 

chybí preciznější interpretace pozadí těchto výsledků, přičemž v některých případech působí 

interpretace poněkud triviálně. 

 

Například v otázce č. 9 (Jste spokojen s náplní práce?) interpretuje autorka své závěry takto: 

„Zajímavé je také zjištění, že nikdo z horníků z dolu Paskov nezvolil odpověď „rozhodně 

nespokojený“. Domnívám se, že práce pro tyto zaměstnance je pestrá a zajímavá.“ Odpověď 

dokládá významný nedostatek práce, kterým je absence odpovídajícího zasazení výzkumu do 

kontextu, v němž se společnost OKD v posledních letech nachází. Tento aspekt je nejvýrazněji 

patrný především v doporučeních, které autorka v závěru práce navrhuje. Jejich užitná hodnota 

pro aplikaci v praxi je touto skutečností snížena. 

Právě dopady krize černouhelného průmyslu na OKD a potažmo všechny zaměstnance z hlediska 

obav o ztrátu zaměstnání, snižování benefitů a dalších skutečností měly přitom být zásadním 

interpretačním východiskem při práci se závěry. Podobných příkladů se v práci nachází větší 

množství a jejich vypisování přesahuje možnosti tohoto posudku. V případě, že se bude autorka 

touto oblastí svého zájmu zabývat ve své další odborné práci – ať již na příkladu OKD či jiného 

subjektu – je nezbytné, aby do svého uvažování vždy zahrnula vnější kontext fungování dané 

organizace. Výsledky její práce, které v případě dané bakalářské práce odvedla při sběru a 

vyhodnocování dat velké množství, získají kvalitativně vyšší úroveň a bude možné je snadno 



implementovat do strategické práce v oblasti řízení lidských zdrojů nebo komunikace. 

 

Předložená práce přináší řadu nových a zajímavých poznatků, jimiž se posuzovaná organizace 

bude zabývat a bude hledat řešení tam, kde ze závěrů výzkumu vyplývají větší nedostatky. 

Co se týče formy zpracování práce nelze mít z hlediska formálně-estetického pohledu vážnějších 

připomínek. Autorka udržuje formální jednotu práce, odpovídajícím způsobem užívá grafické 

nástroje, řádně pracuje s prameny. 

Co se týče jazykové úrovně zpracování, ačkoliv autorka studuje technicky zaměřený obor, měla 

by této stránce při své další práci věnovat výrazně větší pozornost. Práce obsahuje velké 

množství pravopisných, syntaktických i stylistických nedostatků – uvádět jejich jednotlivé 

příklady přesahuje možnosti tohoto textu. V případě některých větných konstrukcí je dokonce 

obtížné pochopit jejich smysl (s. 20 - Dle daných různých výzkumů, jsou pracovníci, že pracovní 

perspektiva je omezená.). 

Práce obsahuje také několik základních nedostatků daných nepozorností, případně 

nedostatečnou prací s dokumenty firmy, které měla autorka k dispozici. Například na s. 68 

autorka popisuje, že zaměstnanci OKD mají nárok na 13. a 14. plat ve výši jednoho měsíčního 

platu. Není tomu tak. Ve svých doporučeních autorka firmě doporučuje zavedení anonymních 

schránek důvěry pro reakce ze strany zaměstnanců. Společnost OKD je má již mnoho let. Autorka 

upozorňuje na fungování Zaměstnaneckého centra OKD v Karviné, ačkoliv to je již poměrně 

dlouhou dobu zavřené. A bylo by možné pokračovat. 

Předloženou bakalářskou práci doporučuji po zvážení všech popsaných nedostatků i přínosných 

prvků k obhajobě a hodnotím ji stupněm dobře. 

Pro obhajobu bych požádal autorku, aby se pokusila zodpovědět několik dotazů. 

1) Proč jsou podle jejího názoru odpovědi zaměstnanců Dolu Paskov v mnoha ohledech 

významně odlišné od pracovníků dalších závodů? 

2) V jaké situaci se podle dostupných zdrojů společnost OKD z ekonomického hlediska 

v současnosti nachází a jaký to má podle jejího názoru dopad na výsledky výzkumu? 

3) Jaké kroky ze strany vedení by podle ní pomohly k tomu, aby u zaměstnanců poklesl pocit 

obavy ze ztráty zaměstnání? 

 

V Karviné 14. května 2015 

 

 

Mgr. Marek Síbrt  


