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Zhodnocení volby tématu a formální struktury práce 

a personálního řízení 

Autorka předkládá práci věnovanou problematice slaďování pracovního a 

osobního života. V úvodu práce autorka zdůvodňuje volbu daného tématu, 

představuje zámčr práce, jímž je analýza problémů rodičů při opětovném návratu 

na trh práce a návrh jejich možrtého řešení. Následně seznamuje čtenáře se 

strukturou práce. 

Téma je pojato přehledně a srozumitelně, členění práce respektuje logiku výkladu. 

Autorka postupovala od vysvětlení obecných souvislostí dané problematiky a 

následného hodnocení dílčích aspektů tématu k formulaci praktických doporučení, 

jak usnadnit rodičům opětovný vstup na trh práce. 

Lze konstatovat, že autorce se podařilo dosáhnout cíle, který Sl v úvodu práce 

vytyčila. 

Obsahové zhodnocení práce 

Bakalářská práce je členěna do pěti hlavních kapitol. Autorka nejprve stručně 

nastiňuje proměnu chápání genderových rolí v rodině a společnosti, a pokouší se 

identifikovat vžité stereotypy, které brání širšímu rozvoji genderově rovných 

podmínek společenského uplatnění. V úvodních podkapitolách autorka zkoumá 

hodnotové preference mužů a žen a jejich názory na slaď ování pracovního a 

rodinného života. Poukazuje na to, že stávající genderové rozdělení rolí je často 

vynuceno ekonomickými souvislostmi.. V dalším textu pak vymezuje hlavní 

problémy žen (resp. v širším smyslu rodičů) vracejících se po mateřské či 

rodičovské dovolené na trh práce, a následně analyzuje hlavní omezující faktory na 



stranč rodičů, zaměstnavatelů a společenských podmínek. Autorka vhodně 

doplňuje vlastní výklad citacemi 7. odborné literatury. 

Ve druhé kapitole autorka hodnotí stávající úpravu opatření souvisejících s 

mateřstvím a rodičovstvím v českém právním řádu, a poukazuje na nejčastější 

negativní aspekty těchto opatření. 

Ve třetí kapitole autorka popisuje vzdělávací a rozvojové příležitosti dostupné 

rodičům, kteří mají zájem o opětovné uplatnění na trhu práce. - Mapuje nabídku 

speciali7.ačních (kvalifikačních či rekvalifikačních) a motivačních kUr7:ů, a detailněji 

charakterizuje vybrané projekty, zaměřené na podporu sledované cílové skupiny. 

Poukazuje na poměrně častou obtížnou dostupnost vzdělání a zdůra7.ňuje význam 

individuální odpovědnosti 7.a vlastní r07.voj. Zkoumá rovně7; vhodné formy 

vzdělávání a v této souvislosti se podrobněji zabývá e-learningem 

Čtvrtá kapitola mapuje vývoj a současný stav institucionální péče o děti. Autorka 

pouka7.uje na největší nedostatky systému a sna7;í se identifikovat m07,né budoucí 

problémy, související s touto oblastí. 

Poslední kapitola vysvětluje, jak mohou na slaď ování profesního a osobního života 

profitovat zaměstnavatelé. Autorka zkoumá současná opatření, která napomáhají 

harmonizaci pracovního a rodinného života, kriticky hodnotí diskriminační chování 

majoritní skupiny zaměstnavatelů, a následně navrhuje možná řešení, která by byla 

prospěšná pro zaměstnance a zároveň výhodná pro zaměstnavatele. 

V závěru autorka přehledně shrnuje klíčové myšlenky práce, a zároveň poskytuje 

možnost se zamyslet nad problematikou genderově rovného přístupu ke slaďování 

pracovního a rodinného života v širších souvislostech. 



Zhodnocení formálních náležitostí práce 

Předkládaná práce splňuje veškeré nároky na fonnální úpravu bakalářských prací. 

Celkový rozsah práce činí 82 stran (vč. 2 příloh). 

Název práce byl zvolen vhodně a výstižně. Práce dosahuje vysoké stylistické 

úrovně, je práce koncipována jasně, bez problematických a nejasných myšlenek či 

nevhodně užitých citací. 

Práce s odbornou literaturou 

Autorka ve své práci použila 24 odborných publikací (h toho 2 hahraničnD a 20 

elektronických zdrojů (z toho O zahraničních). Bibliografie zahrnuje dalších 7 

pramenů, z toho 1 zahraniční. 

Literatura byla použita jako vhodné doplnění výkladu jak v teoretické, tak v 

praktické části práce. Použité citace respektují požadavky na etiku vědeckých prací. 

Náměty do diskuze k obhajobě 

Ráda bych navázala na problematiku motivace při studiu e-learningových 

programů. Chtěla bych se zeptat, zda autorka nepřemýšlela o vhodných formách 

aktivizace studujících za použití vhodných informačních a komunikačních 

technologií. 

Celkové zhodnocení práce 

Lze konstatovat, že autorka zpracovala svoji bakalářskou práci samostatně, za 

využití odborných publikací, které řádně uvedla v soupisu bibliografických citací, 

resp. v bibliografů. 



Práce působí uceleným a vyváženým dojmem. Celková struktura, obsah, myšlenky 

a východiska jsou koncipovány sro:zumitelně, práce je doplněna přílohami, na které 

autorka v textu korektně odkazuje. Práce splňuje předepsané formální náležitosti. 

N a základě výše uvedených skutečností předkládanou práci doporučuji k 

obhajobě. Návrh klasifikace: 1 
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