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Posudek bakalářské práce Magdalény Rajnecové „Problematika rovných 

příležitostí mužů a žen v českých pobočkách zahraničních firem – porovnání 

aktivit v zahraničí a v České republice“ 

 

Na úvod musím poznamenat, že, ačkoliv jsem uveden jako vedoucí této práce, nemám 

pocit, že bych dostal možnost jím opravdu být. Magdaléna Rajnecová se mnou 

konzultovala pouze sporadicky a z celé práce jsem viděl pouze pět kapitol věnovaných 

úvodu do problematiky. Ty jsem sice rozsáhle komentoval, leč z mně neznámého důvodu 

se autorka rozhodla převážnou většinu mých poznámek a doporučení ignorovat. 

Neopravila ani věci, které jsem opravoval (např. str. 12 první věta). Práce proto trpí 

řadou formálních i koncepčních nedostatků. Nemá cenu hovořit o interpunkci, která často 

pokulhává, ale ani odkazovací aparát nerespektuje běžné standardy, což je zásadní 

problém. Není například obvyklé odkazovat ve stylu: „Podle Čermákové (Čermáková 

1999)…“. V závorce se uvádí pouze rok vydání. Podobně není konzistentní ani 

interpunkce v odkazech. Autorka tak někdy používá čárku a jindy ne (srovnej str. 6 

(Čermáková 1999) a str. 13 (Kimmel, 2000). Řada konceptů je navíc neodkázána (např. 

na str. 6 není jasné, zda diskuse dualistické teorie trhu práce a vnitřního trhu práce je 

z Čermákové (1999)). Podobně je problematické i členění práce. Nejde jen o to, že obsah 

je prezentován až na konci, ale i například o to, že práce není standardně členěna na 

teoretickou a empirickou část. Přes mé doporučení autorka nezahrnula přechody mezi 

jednotlivými kapitolami. 

 Po stránce obsahové teoretická část zahrnuje řadu témat, která se přímo 

nevztahují k tématu rovných příležitostí mužů a žen v českých pobočkách zahraničních 

firem. Dnes již například není nutné zahrnovat diskusi konceptu gender či segregace na 

trhu práce atd. Mnohem důležitější by byla zevrubná diskuse různých opatření na 

podporu rovných příležitostí ve firmách, jejich výhod a nevýhod. Autorka tuto diskusi 

zahrnuje do empirické části jako „první část výzkumu“, ale pouze v kontextu výsledků 

ankety o 100 nejlepších firem podle časopisu Working Mother. 

Kapitoly věnované empirickému výzkumu jsem nikdy neviděl, což je patrné již 

z toho, že autorka do práce nezahrnula diskusi zvolené metodologie, na které bych trval. 

Analýza rozhovorů je pouze popisná.  

Celkově práce je práce na hraně pokud jde o požadavky kladené na bakalářskou 

práci. Autorka má zjevně schopnosti napsat velmi dobrou práci, ale tento potenciál 

bohužel nevyužila. Na hodnotící škále si za svůj přístup zaslouží hodnocení mezi 20 až 

22 kredity. 
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