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 Autorka se zabývá tématem, které se dotýká personalistické problematiky a tudíž 
vhodně zapadá do odborného profilu katedry. Text je podán v pečlivé grafické podobě a 
jeho rozsah přesahuje předepsaný standard. Je napsán dobře zvládnutým a adekvátně 
odborným jazykem a při běžném (nekorektorském) čtení jsem v něm nenarazil na žádné 
gramatické či terminologické nesrovnalosti. Kromě Úvodu a Závěru zahrnuje čtyři 
kapitoly, jejichž řazení a další vnitřní členění je přehledné a umožňuje dobrou orientaci 
v textu. Zařazené přílohy jsou vhodně ilustrativní. 
 Autorka se nejprve zabývá problematikou slaďování pracovního a rodinného 
života žen na mateřské či rodičovské dovolené. V zásadě faktory ovlivňující při této 
dovolené vstup žen na pracovní trh dělí velmi vhodně a přirozeně na objektivní a 
subjektivní a blíže je popisuje. U objektivních si všímá politiky a role státu, podmínek 
pracovního trhu, předškolní péče o děti a širších společensko-kulturních souvislostí. 
V případě subjektivních faktorů prezentuje preference žen na této dovolené, nutnost 
dalšího příjmu do domácnosti, otázku dělby práce s partnerem a dosažené vzdělání žen. 
Druhou kapitolu textu potom zaměřuje na flexibilitu práce a na její členění, kde probírá 
některé formy flexibilních pracovních režimů a problematiku jejich využívání. 
 Jako nesporný klad práce hodnotím autorčin nápad obohatit celou problematiku 
o kvalitativní šetření, konkrétně o polostrukturované rozhovory s respondentkami na 
mateřské či rodičovské dovolené, které také „vlastnoručně“ provedla. To je bezesporu 
mezi bakalářskými pracemi přístup poměrně originální a jako vedoucí práce jsem jej 
plně podporoval. Není až tak důležité, že v konečném počtu se jednalo pouze o osm 
případů (ostatně i s takovýmto počtem někdy pracují renomované kvalitativní výzkumy 
provedené profesionály), ale považuji za podstatné, že autorka si na „vlastní kůži“ 
zkusila realizaci kvalitativní terénní akce od úplného počátku (vymezení výzkumného 
rámce, stanovení cílů, studium relevantní literatury, rozhodnutí o způsobu sběru dat ad.) 
až po vyhodnocení získaných informací. To považuji za velmi edukativní, přičemž nelze 
opomenout ani konkrétní výsledek její výzkumné aktivity, neboť šetření podle mého 
mínění přineslo pár zajímavých zjištění, která by mohla být i inspirativní pro masivnější, 
profesionální zkoumání. 
 Dalším významným (a ne právě lehkým) edukativním prvkem bylo tuto činnost a 
její výsledek srozumitelně popsat, což se autorce ve třetí a čtvrté kapitole textu povedlo 
způsobem, který si opět zaslouží pochvalu. Současně také Závěr po stránce rozsahu i 
obsahu považuji za příkladný. 
 Text je podložen značným objemem odborných pramenů, vztahujících se jak 
k počáteční, spíše teoretické části, tak ke kapitole věnující se přípravě kvalitativního 
výzkumu. Počet položek Soupisu bibliografických citací (včetně cizojazyčných a 



elektronických) by mu mohly závidět i leckteré diplomové či rigorózní práce. Citace 
jsou v podobě respektující platné bibliografické normy, což platí i o odkazech v textu. 
Autorka navíc prokázala, že se dokáže orientovat v relevantní literatuře a s nalezenými 
prameny kreativně nakládat. 
 Obecně vzato, přestože si autorka cestu mírně zkomplikovala realizací terénního 
šetření, zvládla ji bez problémů. Na konzultace vždy přicházela s konkrétními podněty, 
naznačujícími její vážný zájem o věc, který pak potvrdila svou velmi samostatnou a 
pečlivou prací. Její výsledek hodnotím jako vynikající splnění bakalářského úkolu a 
předkládanou bakalářskou práci bez výhrad doporučuji k obhajobě. 
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