
Posudek vedoucího práce na bakalářskou práci Evy Holakovské 
 

„Žena a její profesní portfolio na trhu práce; zaměřeno na sekretářky a asistentky“ 
 

 
Eva se věnovala bakalářské práci  s velkou pozorností, připravovala ji samostatně a odpovědně. 
Aktivně využívala také výzkumné zkušenosti kolegů ze Sociologického ústavu AV ČR. Téma 
práce se zabývá postavením žen na trhu práce a zkoumá ho na příkladě pozice sekretářky či 
asistentky. K prvně jmenovanému tematickému zaměření existuje relativně dostatek podkladů 
jak teoretické, tak i empirické povahy. Problematika sekretářky je však v obou ohledech méně 
zajištěna dostupnými poznatky.  
 
Práce je rozčleněna do dvou částí. V prvé části se autorka zabývá odbornou literaturou, která je 
využitelná pro zkoumání osobnostních, sociokulturních a ekonomických charakteristik profese 
sekretářky/asistentky. Zastřešujícím rámcem je gendrový přístup, jenž dovede kombinovat 
různá oborově zaměřená hlediska. V závěru této části pak shrnuje poznatky, aby formulovala 
hypotézu, kterou chce sledovat v empirickém výzkumu. Druhá část práce uvádí formulací 
výzkumných otázek a charakteristikou metody empirického výzkumu. Poté následují poznatky 
z případové studie. Práce je uzavřena závěrem. Obsahuje také bohatý soubor příloh. 
 
Pozitivním rysem práce je její soustředění na velmi specifický problém gendrových studií, 
který umožňuje přinést v tomto dílčím výzkumném segmentu originální poznatky. Tyto 
poznatky mohou být dobře badatelsky využitelné v rámci gendrových výzkumů postavení žen 
na trhu práce. Dalším pozitivem práce je její návaznost na dostupnou odbornou literaturu, která 
však s ohledem na specifičnost tématu není příliš rozsáhlá. Oceňuji vyčerpávající využití tohoto 
poznávacího zázemí a jeho přehlednou, dobře strukturovanou a výstižnou interpretaci. Určitá 
omezení či nejasnosti spatřuji v neproduktivní formulaci hypotézy. Dobré teoretické zpracování 
tématiky umožňovalo přesnější vymezení hypotézy, např. navržením dvou variant faktorů 
ovlivňujících profesní postavení sekretářky. To také omezilo interpretaci poznatků empirického 
šetření, která by mohla být produktivnější. Na několika místech je také diskutována 
reprezentativnost případové studie.  To je nepřesnost. Případová studie není svázána 
s reprezentativností – její poznávací úloha je spojena s kvalitním teoretickým zpracováním a 
z toho plynoucí možnosti dobře zaměřit případovou studii.  Dále chci poznamenat, že jsou 
v textu málo využity přílohy (možná jsem si odkazů na ně nevšiml). Poslední připomínka se 
týká publikace Dvořák, Šedivá. Odkazy na tuto publikaci naznačují, že jde spíše o text, který 
gendrové stereotypy akceptuje a posiluje je ve formě instrukčního návodu či manuálu. Je-li 
tomu tak, pak bych chtěl autorce položit otázku, zda by nebylo možné podrobit tento teoretický 
pramen kritické reflexi a využít ho také pro interpretaci empirických poznatků a závěry práce. 

 
Práci hodnotím jako velmi dobrou s bodovým oceněním ve vyšším pásmu této známky: 38-39 
kreditů. 
 
Mőller Karel,  
Černošice, 15. 10. 2007 
 


