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Tato práce představuje další ze sady bakalářských prací věnovaných hloubkovému poznání 
činnosti, cílů a motivů nevládních neziskových organizací označovaných v současné české 
odborné jako proženské. Zabývá se jedním segmentem této scény, který je zaměřen na 
podporu manažerek a podnikatelek. Jedná se o empirickou práci, která používá metodu studia 
dokumentů a polostrukturovaných rozhovorů. 
 
Teoretický rámec se opírá zejména o koncepty občanského sektoru, o současné poznání 
v oblasti českých (pro)ženských organizací a uvádí také koncepty problematiky žen 
v managementu, která sice jako taková není předmětem této práce, ale představuje její 
relevantní kontext. Teoretická část je čistě kompilační, bez jakékoli ambice na samostatné 
myšlenkové zpracování či hledání souvislostí, studentka se zaměřovala spíše na stylistickou 
stránku, problémem je, že autorka za sebou klade jakési konspekty z jednotlivých autorů, aniž 
by skutečně budovala svůj analytický aparát ve vlastní logické struktuře. Často není znát, zda 
prezentovaným tezím skutečně porozuměla. Vytknout musím nepřípustné citování z druhé 
ruky, které je uvedeno, jako by šlo o citování originálu, ten však není ani v seznamu literatury 
(Salomon s. 8, na více místech Goulli aj.).  Z teorií občanského sektoru jsou nicméně vybrány 
pro práci relevantní koncepty,  jako např. ty, jež se týkají typologie funkcí NNO ve 
společnosti.  Část týkající se ženského hnutí není zkompilována příliš šťastně, opět chybí 
samostatná logická struktura, zde je řada informací vybrána nahodile a bez přímého vztahu 
k zaměření studentčina výzkumu, poměrně slušně je představen koncept exogenního původu a 
koncept proženských organizací. Nemohu si také odpustit poznámku, že v místě, kde 
studentka odkazuje na moji práci, používá místo sociologického pojmu „status“ zcela 
nesprávný výraz „statut“, který v mých textech nemohla najít.  Rozsah teoretické části 
nevypovídá zcela o studentčině vhledu, ale za pozitivní je nutné označit skutečnost, že 
v případě české produkce věnované ženským organizacím se seznámila víceméně 
vyčerpávajícím způsobem s dostupnou literaturou. V části věnované problematice žen 
v managementu se studentka zmiňuje o studiu zahraniční literatury, není na ni však nikde 
odkaz ani v textu, ani v seznamu literatury – nechť tuto věc blíže vysvětlí o obhajoby.  
 
Na začátku analytické část jsou dobře formulovány výzkumné otázky a dlužno říci, že 
vycházejí z předchozích teoretických přehledů. Představení použité metodologie se opírá o 
metodologickou literaturu. Bohužel musím konstatovat, že avizované zúčastněné pozorování 
nebylo provedeno náležitým metodologicky ukázněným způsobem a bylo nahrazeno osobní, 
víceméně emocionální reflexí, jakkoli sympatickou. Dobře je popsána cesta k výzkumnému 
vzorku, není však zdůvodněno, proč ze čtyř organizací, které splňovaly daná kritéria, byly 
zkoumány pouze dvě, zdůvodněna je pouze volba „mateřské“ organizace. Není možné také 
tvrdit, že další organizace mají „naprosto totožné“ cíle, aniž by takové tvrzení bylo doloženo. 
Kladně hodnotím reflexi etické stránky vedení rozhovorů a vztahu mezi tazatelkou a 
dotazovanými, přičemž studentka odkazuje na příslušnou literaturu. Pečlivě je popsán také 
průběh rozhovorů.  
 
První část prezentace výzkumu, představení organizací, je provedeno přehledně a s náležitým 
odkazováním na zdroje, ocenit je třeba také to, že se studentka snažila propojovat svá zjištění 
s teoretickými tezemi, i když někdy příliš rychle. Jde to poněkud na úkor dobývání významů 



z výpovědí dotazovaných (např. u otázky financování se dozvídáme dost překvapující 
informaci, že dotaci poskytl i Český svaz žen, studentka však po této stopě evidentně nejde 
ani v rozhovoru, ani v analýze). Trochu ukvapená je i charakteristika jedné organizace jako 
„proženské“, aniž by se řešila otázka, zda se nejedná přímo o organizaci ženskou – o tyto 
„nuance“  totiž v těchto diskusích  jde. Nadto se v této práci na jiném místě dočteme, že samy 
představitelky organizace nemají problém s její označením jako organizace „ženská“! Jinými 
slovy, propojení s teoretickými koncepty je chvályhodné, ale provedeno je dost povrchním 
způsobem. Pozitivně naopak hodnotím četné a rozsáhlé poznámky, které dokládají 
svědomitost zpracování.  Zde ovšem také vyvstává otázka, případně problém: studentka 
v poznámkách často odkazuje na další zdroje (např. novinové články), ty však nejsou 
zařazeny v seznamu literatura – je třeba to u obhajoby objasnit.   
 
Do přestavení organizací byly zařazeny i reflexivní pasáže týkající se vztahu k feminismu. 
Uvedené výpovědi mají značný potenciál pro kvalitativní analýzu, který však nebyl využit, 
studentka tyto výroky víceméně jen opakuje nebo velmi obecně komentuje. V této části se 
kromě toho ukázala určitá teoretická slabina práce. Studentka narazila na problém stereotypů 
v obecně genderovém pojetí, nerozšířila však adekvátně svůj teoretický aparát k této věci -
v teoretické části se opírala pouze o specifičtější koncepty k situaci žen v managementu.  Zde 
však nacházíme obecně genderové reflexe. Co hůře, studentka reprodukuje kritiku 
genderových stereotypů ze strany dotazované, nerozpoznala však, že sama dotazovaná 
podobné stereotypy reprodukuje. Alespoň koncept genderových stereotypů měl být teoreticky 
připraven.          
 
Celkově lze o této bakalářské práci říci, že vykazuje značnou svědomitost a velkou snahu 
pracovat s teoretickými východisky, jejichž aplikace je patrná i ze závěrů práce. Zároveň však 
vykazuje časté neobratnosti, zkratovité závěry, které lze do jisté míry přičíst badatelské 
nezkušenosti, ale jde i o určitou povrchnost a nedostatečnost analytické imaginace. Lze ji tedy 
zařadit mezi průměrné, avšak obhajitelné bakalářské práce. Hodnotím známkou velmi dobře. 
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