
POSUDEK NA BAKALÁŘSKOU PRÁCI 

JANY SÝKOROVÉ 

"ŽENA V MANAGEMENTU" 

Předložená bakalářská práce rozpracovává zásadní a aktuální problematiku 

ženy v managementu. Jak sama autorka uvádí, cílem její bakalářské práce je popis a 

rozbor uplatnění žen nejen na manažerských postech, ale i na jiných pozicích tak, 

aby mohly naplnit své ambice jak v rodinném, tak i v pracovním životě. Jako hlavní cíl 

svého bakalářského úkolu autorka vidí dokázání skutečnosti, že žena je schopna 

zastávat manažerskou pozici na stejné úrovni jako muž. 

Předložená práce obsahuje 44 stran textu včetně soupisu bibliografických 

citací, který v souhrnu uvádí 15 literárních titulů včetně dvou požadovaných 

pramenů zahraničních. Práce je sestavena ze sedmi logicky provázaných kapitol 

včetně závěru. 

První kapitola se zabývá biologickými a sociálními rozdíly mezi mužskou a 

ženskou populací. Rovněž pojednává o teoriích vzniku a vývoje genderových rozdílů. 

Ve druhé kapitole autorka rozpracovává téma budování kariéry (zabývá se profesní 

dráhou a kariérovým rozvojem a hlavně specifiky a bariérami rozvoje kariéry žen). 

Dále je řešena problematika slučování rodinného a pracovního života, vztahu žen a 

domácích prací, strategie a rolí mužů v rodině a v neposlední řadě také legislativních 

opatření pro rodiče s dětmi. Čtvrtá kapitola charakterizuje ženu manažerku, ukazuje 

techniky řízení a vedení lidí vhodné pro ženy a dosahování genderové rovnosti na 

pracovištích. V dalších kapitolách se pak autorka zajímá o aktuální téma diskriminace 

žen na pracovištích a vztahem manažerky a stresu (zde hovoří o stresu, obranných 

mechanismech zvládání zátěže a technikách zvládání stresu). 

Práce je psána pečlivě a se zřetelným zájmem autorky o vybrané téma. 

Autorce se podařilo jednotlivé kapitoly vcelku dobře propojit a poskytnout tak ucelený 

pohled na problematiku žena v managementu. Vzhledem k tomu, že je toto téma 

poměrně obsáhlé, zůstávají však některé otázky a odpovědi pouze na povrchu nebo 

nejsou zmíněny vůbec, neboť přesahují, asi podle přesvědčení diplomantky, rámec 

této bakalářské práce. 



Předložená práce, podle mého názoru, splňuje po stránce formální i 

obsahové požadavky kladené na tento typ úkolů a proto doporučuji, aby se stala 

předmětem obhajoby. 

Otázka pro autorku: 

Charakterizujte diskriminaci žen na pracovišti. 
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