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Autorka si zvolila zajímavou problematiku, aktuálnost tématu je nesporná 
zejména z pohledu v současnosti hojně diskutované harmonizace pracovního a 
rodinného života. Zvolená problematika je zcela v souladu s odbornou orientací 
katedry. Předkládaná bakalářská práce má mírně nadstandardní rozsah v počtu 64 
stran, obsahuje celkem 5 kapitol, přílohy nejsou součástí. 

Pochvalu zaslouží jasná struktura práce a logická návaznost jednotlivých 
kapitol po obsahové stránce včetně závěrečného komentáře. Autorka se ve své práci 
zabývá teorií, etapami a strukturou profesní kariéry jako takové, a to jak z pohledu 
pracovníka, tak z pohledu zaměstnavatelů. Popisuje objektivní a subjektivní pohled 
na profesní kariéru, předkládá historický vývoj v předmětné oblasti a přináší souhrnný 
vhled do současné situace. Velmi výstižně charakterizuje v naší společnosti 

přetrvávající genderové stereotypy a upozorňuje na výrazné překážky, kterým musí 
ženy při plánování a rozvoji své profesní kariéry čelit. V následujících kapitolách 
vychází z uvedených zjištění, která s ohledem na současný stav a převládající 

názory ve společnosti, nejsou příliš pozitivní, a zabývá se možnými formami podpory 
harmonizace pracovního a rodinného života. 

Závěr práce je věnován zamyšlení se nad předpoklady dalšího vývoje v 
předmětné oblasti, a je dokreslen autorčiným přesvědčením o nástupu změny názorů 
ve společnosti, postupném odbourání genderových stereotypů, a realizaci mnoha 
změn pozitivním směrem s cílem zlepšení podmínek žen pro/při budování profesní 
kariéry. Na tomto místě se osobně neztotožňuji s autorčiným přesvědčením o 
výhodnosti alternativních pracovních forem práce z pohledu zaměstnavatelů. Dle 
mého názoru nelze souhlasit s tím, že přínosy těchto forem práce pro 
zaměstnavatele převažují nad náklady a organizační náročností. Na základě výše 
uvedeného přesvědčení autorka zcela logicky vznáší otázku proč už dávno nejsou 
uvedené alternativní formy práce více rozšířeny. 

Zvolené téma práce je poměrně rozsáhlé, k dispozici je značné množství 
pramenné literatury. Autorka prokazuje dobrou orientaci v problematice, soupis 
bibliografických citací je chvályhodného rozsahu a nepostrádá předepsané 

cizojazyčné tituly. Z práce je patrný osobní zájem autorky o danou problematiku, 
který dokládá i nástin obsahu některých projektů realizovaných s cílem podpory 
rovných příležitostí žen a mužů spolufinancovaných z Evropského sociálního fondu. 



Text práce je napsán srozumitelným a dobře zvládnutým jazykem, při 

čtení jsem nenarazila na žádné zásadní gramatické prohřešky. Veškeré zdroje a 
odkazy v textu jsou prezentovány v souladu s požadovanou normou. 

Předkládaná diplomová práce je pečlivým způsobem zpracována, ve 
veškerých hodnocených oblastech dosahuje odpovídající úrovně a kvality. Zadaný 
bakalářský úkol byl poctivě a svědomitě splněn a práci tak bez výhrad doporučuji 
k obhajobě. 
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