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Posudek vedoucí bakalářské práce 

"Profesní kariéra ženy" - Rudolfína Knotová 

Bakalářská práce Rudolfíny Knotové se zabývá již dlouho diskutovanou 

problematikou - profesní kariérou ženy. 

Soupis bibliografických citací bakalářské práce Rudolfíny Knotové zahrnuje celkem 

35 položek (včetně internetových zdrojů), z toho 2 cizojazyčné zdroje, bibliografie 

obsahuje celkem 16 položek (včetně internetových zdrojů). 

Bakalářská práce je strukturována do čtyř tematických kapitol. V první z nich se 

autorka zaměřuje na profesní kariéru z pohledu pracovníka a z pohledu organizace. 

Druhá kapitola obsahuje právní zakotvení genderové rovnosti na trhu práce. Jádrem 

práce je třetí kapitola - Profesní kariéra žen. Autorka se v této kapitole zabývá 

nejprve rozdíly v profesní kariéře mužů a žen, dále historickým vývojem profesní 

kariéry žen a nakonec současnou situací v oblasti profesní kariéry žen. Velmi 

významným tématem v kontextu kariéry žen je harmonizace pracovního a rodinného 

života. Tomuto tématu věnovala autorka poslední kapitolu své práce. Zaměřila se na 

podporu harmonizace pracovního a rodinného života ze strany státu a ze strany 

organizace, kde postihla i netradiční pracovní režimy jako formu podpory 

zaměstnanců s rodinou a hlídání dětí. Téma alternativních pracovních režimů je 

v současnosti předmětem výrazného zájmu odborníků i personalistů a manažerů 

v praxi. V posledních dvou podkapitolách se autorka zabývá individuální strategií 

rodin a projekty, které řeší slučitelnost práce a rodiny. 

Téma předložené bakalářské práce je aktuální a zajímavé. Motivací ke zpracování 

tématu práce byl zájem Rudolfíny Knotové o problematiku genderové nerovnosti a 

ženské profesní kariéry, nikoliv feministická agitace, jak autorka píše v úvodu své 



práce. Rudolfína Knotová usilovala ve své práci o postižení základních aspektů 

profesní kariéry žen a o nastínění určitých východisek, jak současnou situaci žen na 

trhu práce zlepšit. Svůj náhled na problematiku v souhrnu prezentuje autorka 

v závěru práce. Domnívám se, že cíl, který si autorka stanovila, se jí podařilo naplnit. 

K rozpravě mám pro autorku podnět k úvaze nad spokojeností pracovníků s 

horizontální kariérou a předpokládá autorka nějaké rozdíly mezi muži a ženami? 

Po obsahové stránce hodnotím bakalářskou práci Rudolfíny Knotové jako zdařilou, k 

formální stránce práce zásadní připomínky nemám. 

Předloženou bakalářskou práci Rudolfíny Knotové doporučuji k přijetí k obhajobě. 
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PhDr. Renata Kocianc"(á, Ph.D. 


