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Dina Hájková si pro svoji bakalářskou práci vybrala téma relevantní studovanému 

oboru a zároveň obecně společensky aktuální. Výsledný text, který čítá 54 stran, je 

strukturován do 5 různě vnitřně bohatě členěných kapitol. I přes výraznou snahu 

autorky působí práce zejména ve své první části (do 3. kapitoly včetně) obsahově 

poněkud neuspořádaně, když se některá témata opakují ve více kapitolách, aniž by 

byla uvedena explicitní souvislost a opakování zvodněno. Celkově zůstává práce 

s prameny spíše nereflektovaná. Další část práce (od 4. kapitoly) je pak již dle mého 

soudu vyrovnanější a přináší rovněž zajímavá data z výzkumných šetření i další 

možnosti rozvoje podpory vyváženosti různých složek životní dráhy jednotlivců. 

Autorka v práci nikterak nezastírá, že je příznivkyní spíše tradičního uspořádání 

dělení rolí (na genderovou problematiku se zaměřuje práce nejvíce), nicméně hledá 

argumenty také pro nové formy a způsoby dosažení genderově vyvážených 

příležitostí či podmínek, a to zejména na trhu práce a pro vzdělávání. Z celé práce je 

tak patrná snaha o objektivitu a nepodléhání krajním názorům. Pozitivně lze rovněž 

hodnotit zasazení textu práce do kontextu společenského vývoje v České republice, 

jakož i začlenění novějších témat, jako je například age management na straně jedné 

(obecnější pojetí antidiskriminačních opatření), nebo možnost zakládání firemních 

školek (z hlediska umožnění vyváženosti profesního a rodinného života pro 

zaměstnance-rodiče malých dětí). 

Po formální stránce práce naplňuje základní požadavky kladené na bakalářské 

práce. Rozsah práce již byl zmíněn (54 s.), v Soupisu bibliografických citací je 

uvedeno 44 pramenů, z toho jsou 2 cizojazyčné a 13 elektronických. Ty jsou v SBC 

zařazeny jako samostatná kategorie a nejsou řazeny ve správném abecedním 

pořadí. Počtem použitých pramenů práce několikanásobně překračuje požadavky na 

BP a z jejich výběru je patrné, že se autorka snažila postihnout vymezenou 

problematiku co nejkomplexněji. Také další formální náležitosti vyplývající ze státní 

normy i interních pravidel katedry andragogiky a personálního řízení jsou 



v posuzovaném textu rámcově naplněny - za zmínku stojí snad jen jistá 

nedůslednost v užívání dělících znamének (např. v SBC jsou za jmény posledních 

autorů uvedeny správně tečky, ale také dvojtečky či čárky, na s. 40 je tabulka bez 

číselného označení jejího pořadí - ovšem v textu žádná další tabulka uvedena není, 

tudíž to není natolik významné, apod.). Tyto formální nedostatky, jakož i některá další 

jazyková a syntaktická pochybení však nepovažuji za příliš významné a dozajista 

nejsou signálem nedbalosti autorky. Naopak, její přístup ke zpracování bakalářské 

práce považuji za zodpovědný a troufám si tvrdit, že největší problém musela zdolat 

uvnitř sebe, právě z hlediska svého přesvědčení o přinejmenším dílčí oprávněnosti 

některých genderových "stereotypů", které by možná jinde raději označila spíše jako 

"archetypy" . 

Závěr: 

Bakalářskou práci Diny Hájkové zpracovanou na téma Problematika rovných 

příležitostí považuji i přes některé uvedené připomínky za celkově spíše zdařilou, a 

doporučuji ji k obhajobě. 
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V Praze 10. června 2010 PhDr. Michaela Tureckiová, CSc. 
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