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 CÍL práce je formulován v úvodu práce, ale více vágně a méně výstižně 
s ohledem na samotné zaměření práce (a zejména její empirické části). 
„Obecným cílem této části práce je zmapovat, které copingové strategie jsou 
vedoucími zaměstnanci zastávány nejčastěji“ (s. 9). S  preciznější formulací se 
obeznamujeme až na začátku části empirické: „Hlavním cílem výzkumné části této 
práce je zjistit, zda mezi muži a ženami na vedoucích pozicích v České republice je, 
či naopak není určitý rozdíl ve využívání copingových strategií.“ (s. 36) 
 PO FORMÁLNÍ STRÁNCE má práce 71 stran odborného textu. Práce je 
členěná na úvod, literárně-přehledovou část, výzkumnou část, diskusi a závěr. 
Dále práce obsahuje abstrakt v českém a anglickém jazyce, seznam zkratek, 
obrázků, grafů a tabulek, přílohy a seznam odborně i tematicky relevantní 
literatury.   
 TEORETICKÁ ČÁST je rozdělená do tří kapitol. V první autorka vymezuje 
a charakterizuje vedoucí pozice. Už v úvodu autorka nastiňuje, že tuto kapitolu 
vnímá jako důležitou pro porozumění formám zátěže, kterým jsou vedoucí 
pracovníci vystavováni. Jako přínosný hodnotím přehled studií zabývajících se 
gendrovými stereotypy ve vztahu k mužům a ženám na vedoucích pozicích. 
Druhá kapitola představuje přehled různých kategorizací stresorů v pracovním 
prostředí a cituje dostupné studie, které se zabývaly problematikou významu 
stresorů ve vztahu k pohlaví. Třetí kapitola pojednává o problematice 
copingovýcg strategií a předkládá jejich taxonomii dle různých autorů. Navazuje 
přehledem studií, které se zabývaly problematikou volby copingových strategií a 
pohlaví. Vzhledem k rozporuplným výstupům citovaných studií a současně 
důležitosti této podkapitoly pro cíl práce bych ocenila, pokud by autorka jednak 
uvedla, zda se jedná o reprezentativní přehled existujících studií a pokud ano, 
hledala možná vysvětlení pro tyto rozdíly. Dále vzhledem k tématu práce a 
definovanému cíli postrádám pojednání o problematice způsobů zvládání 
stresových faktorů u vedoucích zaměstnanců s ohledem na rozdíly mezi 
muži a ženami. Autorka pouze konstatuje, že na toto téma „množství výzkumů a 
literatury značně klesá“ (s.35) a uvádí pouze jednu studii zabývající se výlučně 
problematikou sociální opory ve vztahu k vedoucím pozicím a pohlaví.  
 V EMPIRICKÉ ČÁSTI autorka představuje výzkumné cíle, otázky a 
hypotézy, design výzkumu, metody získávání dat, průběh a metody zpracování 
dat a následně výsledky. Ocenila bych, pokud by autorka ve své obhajobě 
jednoznačněji vysvětlila vztah (a provázanost) mezi prostudovanou 



literaturou a formulovanými hypotézami. Např. u hypotézy č. 5:  „Muži oproti 
ženám významně častěji využívají strategii kontrola situace“ (s. 36) chybí bez 
vysvětlení logická provázanost na data předkládaná v literárně-přehledové části, 
kde autorka uvádí, že: „Mnohé výzkumy realizované na vzorku pracujících žen v 
USA, Austrálii či Nizozemsku uvádí, že tento vzniklý tlak ženy zmírňují užíváním 
strategie kontroly nad situací.“ (s. 34).  
Autorka ve velkém detailu představuje nástroj sběru dat – dotazník copingových 
strategií – DZZ, dobře argumentačně podpořila svou volbu pro tuto metodu 
sběru dat. Oceňuji rozsáhlost vzorku, na kterém bylo šetření provedeno (více než 
2 tis. respondentů). Diskuse vedená nad výsledky a jejich zasazování do 
existujícího poznatkového rámce splňuje nároky kladené na DP. Autorce by bylo 
určitě nápomocné, kdyby se už v teoretické části práce alespoň částečně pokusila 
vypořádat s rozporuplností závěrů předkládaných studií, zejména v oblasti na 
emoce orientovaných copingových strategií. (Např. hledáním možných příčin 
v odlišných designech studií, prací s metaanalytickými studiemi apod.)  
 PŘÍNOSNOST PRÁCE hodnotím jako dobrou vzhledem k tomu, že 
v českém prostředí postrádáme studie, které by se zabývaly předkládanou 
problematikou.  
 
Předloženou práci hodnotím známkou VELMI DOBŘE a DOPORUČUJI 
K OBHAJOBĚ.  
 
V Praze, 16.5.2021     PhDr. Alexandra Fonville, Ph.D.  
 


