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Předložená rigorózní práce se věnuje velmi aktuálnímu tématu, kterému se v posledních 

letech poměrně intenzivně věnuje česká i zahraniční literatura. Text obsahově značně 

navazuje na diplomovou práci (DP) autorky s názvem Harmonizace pracovního a rodinného 

života u žen na manažerských pozicích. Rozšíření spočívá zejména ve zvýšení rozsahu 

empirické částí práce, teoretická část zůstává ve srovnání s diplomovou prací téměř 

nezměněná, s výjimkou některých drobných úprav (např. zařazení kapitoly o příkladech 

dobré praxe v ČR). Empirická část práce je soustředěna na stejné téma a volí podobný 

metodologický přístup, zásadní změnu přináší především zařazení většího počtu 

respondentek/informátorek do výzkumného vzorku (v DP je jich 7, v této rigorózní práci 19), 

i když je třeba zdůraznit, že výzkum byl do určité míry rozšířen také v oblasti výzkumných 

otázek a metod. Pokud se budeme soustředit právě na oblast srovnání diplomové a rigorózní 

práce, které je důležité zejména v tomto případě, kdy na sebe texty navazují, domnívám se, 

že by již bylo prospěšné úvodní text zredukovat o obecné kapitoly týkající se tématu práce, 

popř. managementu a rovnou se věnovat problematice slaďování rodinného a pracovního 

života či tématu žen v managementu. Za dobu pěti let od odevzdání DP bylo v těchto 

oblastech publikováno více nových studií a odborných textů a právě doplnění o takové 

novější zdroje by teoretické části práce výrazně prospělo. Pokud od této skutečnosti 

odhlédnu, je třeba říci, že text teoretické části je po obsahové i stylistické stránce na velmi 

dobré úrovni, struktura kapitol je logická, citace zdrojů jsou odpovídající kvality, literatura už 

je sice méně aktuální, ale zahrnuje české i zahraniční zdroje. Text obsahuje místy drobné 

překlepy, které jsou shodné s textem DP. 

Empirická část představuje hlavní těžiště rigorózní práce, a to nejen svým rozdílem od 

výzkumu uvedeného v DP, ale také svým rozsahem. Úctyhodných 150 stran věnovaných 

kvalitativnímu výzkumu strategií směřujících k harmonizaci kariéry a rodiny je dokladem 

časově velmi náročné práce, ať už v oblasti sběru dat či jejich následného zpracování. 

Devatenáct velmi rozsáhlých a detailně zaznamenaných polo-strukturovaných rozhovorů 

s manažerkami jedné společnosti doplněných o dotazníkové šetření na stejném vzorku 

poskytlo ohromné kvantum výzkumného materiálu pro zodpovězení celé řady výzkumných 

otázek, které si autorka v úvodu empirické části vytyčila. Velký rozsah textu souvisí s přímými 

citacemi konkrétních výpovědí jednotlivých manažerek, kterých je u každé výzkumné otázky 

opravdu velké množství. Samotný design výzkumu byl zvolen vhodně, návrh výzkumu i volba 



metod, stejně jako etické aspekty výzkumu jsou popsány adekvátně, ohromný rozsah citací 

textových výpovědí nicméně znesnadňuje orientaci v textu, dle mého názoru by práci 

prospělo zařazení pouze některých (pro interpretaci výsledků zásadních) přímých sdělení, 

přičemž podrobnější výpovědi bych doporučila spíše umístit do příloh práce. V tomto smyslu 

je z hlediska porozumění výsledkům realizovaného výzkumu mimořádně užitečná kapitola, 

která zjištěné poznatky shrnuje (s. 187-197). Následující kapitolu věnovanou diskusi považuji 

za ne zrovna propracovanou. Úsilí, které autorka věnovala zpracování výzkumných dat, již 

pravděpodobně nedovolilo věnovat podobně detailní pozornost začlenění zjištěných 

poznatků do již stávajících teoretických základů či porovnání výsledků výzkumu s jinými, 

souvisejícími studiemi. Autorce se nicméně podařilo poměrně dobře shrnout zásadní 

omezení a limity, které výzkum předložený v rámci empirické části práce provázely.  

Závěrem je třeba říci, že provedený kvalitativní výzkum je zcela unikátní z hlediska svého 

rozsahu a preciznosti zpracování a vyhodnocení sebraných dat a i přes řadu výše uvedených 

námitek předloženou rigorózní práci doporučuji k obhajobě. 
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