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Bakalářská práce se zabývá charakteristikou resilience top manažerek 

Teoretická část práce si vymezuje za úkol ukotvit fenomén resilience nejen z perspektivy vývoje tohoto 
konstruktu, genderových odlišností, ale také v kontextu psychologie práce a organizace.  V druhé části 
teorie se práce soustředí na představení pojmu top manažerka a jeho charakteristiku na základě 
profesních nároků. Rozpracováno je rovněž téma stresu v pracovním životě s důrazem na stresory, s 
nimiž se manažerky včetně top manažerek typicky setkávají. Je zde rovněž shrnuta argumentace, proč 
je smysluplné resilienci prozkoumat z perspektivy žen, které zastávají přední pozice v top 
managementu. Teoretická část je kvalitně sepsána, čtivě prezentována, čerpá z řady vynikajících studií 
a zpřehledňuje jen málo přehledný koncept resilience z různých perspektiv a od různých autorů. 
Pozornost je věnována i stresu v pracovním životě s ohledem na gender.  

V empirické části práce je představen vlastní kvalitativní výzkum, jehož cílem je podat charakteristiku 
procesu resilience top manažerek. Moc hezky je argumentovaný problém i vlastní pozice autorky a její 
chápání resilience, respektive přihlášení se ke konceptům, které jsou pro autorku zavazující. Autorku 
zajímá, jaká je charakteristika procesu resilience top manažerek? Respektive Jak se proces resilience 
odehrává ve zkušenosti top manažerek? Výzkum je kvalitativní, metodologie je transparentně 
popsána. Analýza dat probíhala formou zakotvené teorie s cílem zachytit proces resilience. 

Výzkumu se zúčastnilo 12 participantek, které aktivně top manažerskou profesi vykonávají. Výsledky 
naznačují, že ústředním tématem procesu resilience je získávání kontroly nad světem top manažerky, 
jehož řád a fungování byly narušeny výzvou. Tento proces se odehrává v sedmi fázích, které autorka 
identifikovala, popsala a znázornila. Velmi pěkně a srozumitelně jsou popsány všechny fáze, které jsou 
bohatě ukotveny v datech. Moc se mi líbí kapitoly ohledné vypořádávání výzvy (odstup, hledání cesty 
ad.).   Výsledky jsou nesmírně bohaté a lze s nimi pracovat i v sekundárních analýzách, je zajímavé, jak 
některé participantky upřednostňují různé strategie vypořádávání (zaměření na problém, zaměření na 
emoce, vizualizace ad.) a také tendence k uvědomění si konce procesu. Diskuse je perfektní ač pozor 
na vstupy a výstupy (pokud chápu resilienci jako proces a analyzuji ji jako proces nemohu tvrdit, že se 
na základě dat ukazuje, že resilience je proces), kvalitně je sepsán i závěr a limity práce. 

Celkově práci Kateřiny Šimkové považuji za velmi zdařilou, zcela přesahující nároky kladené na BP. 
Práce by stejně dobře uspěla na magisterské a možná i doktorandské úrovni. Kateřina odvedla opravdu 
chvályhodný kus kvalitní práce a práci hodnotím jako výbornou a s pochvalou. 
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