
Oponentský posudek na bakalářskou esej

Veronika Rozsypalová, Ženy na rodičovské dovolené. Jejich zájem o placené zaměstnání 
vzhledem k jejich nejvyššímu dosaženému vzdělání, bakalářská práce, Fakulta 
humanitních studií UK, Praha 2010, 80 stran textu včetně příloh.

          Autorka bakalářské eseje si zvolila aktuální problematiku, a to v poslední době velmi 
často diskutované téma rodičovské dovolené, tentokrát ve vztahu k placenému zaměstnání ze 
strany těch žen, které momentálně reálně tuto rodičovskou „dovolenou“ čerpají. Svoji 
bakalářskou práci koncipovala Veronika Rozsypalová  vedle úvodu a závěru do dvou 
relativně vyvážených základních bloků, a to teoretického (kapitola druhá – s. 13-46) a 
praktického (kapitola třetí – s. 47-67). Za závěrečným shrnutím následují tři přílohy (č. 1 
Dotazník, č.2 Seznam lékařských ordinací /s celkovým počtem dvou?/ a č. 3 Seznam zkratek). 
Teprve po té je poněkud netradičně zařazen seznam literatury.

          Jako základní cíl si Veronika Rozsypalová stanovila „porovnání motivace vracet se do 
zaměstnání dříve nebo udržovat kontakt se svým zaměstnavatelem dvou skupin žen na RD“. 
(s.12) Hranici mezi těmito dvěma skupinami vymezila autorka stupněm nejvyššího 
dosaženého vzdělání, kdy se na jedné straně jednalo o vysokoškolačky a na druhé straně o 
ženy se středoškolským vzděláním. K jeho splnění se rozhodla -po té, co si na základě  již 
realizovaných výzkumů a publikovaných prací stanovila hypotézy- využít dotazníkového 
šetření, přičemž použila vlastní dotazník, který si sama nejen sestavila, ale také osobně 
distribuovala. Oslovila celkem jedno sto respondentek a v naprosté většině případů byla při 
žádosti o vyplnění dotazníku úspěšná. Provedla tedy vlastní terénní výzkum, který ovšem 
prezentovala „vzhledem k malému vzorku dotazovaných jako sondu“ (s. 12). A v důsledku 
toho konstatovala, že „cílem práce proto není jasné porovnání žen na základě vzdělání a jejich 
zaměstnanosti v průběhu RD, ale poskytuje informace o tendenci a přístupu maminek 
k tomuto tématu a způsobu výzkumu“ (s. 12).

          V obsáhlém teoretickém bloku se autorka zaměřila na několik problémových rovin. 
Zabývala se ženami ve vztahu ke vzdělání (kapitola 2.1 – s. 14-19) a ve vztahu k zaměstnání 
(kapitola 2.2 – s.19-27) – v tomto případě zejména otázkami návratu do zaměstnání po 
uplynutí rodičovské dovolené, spoluprací zaměstnavatelů se ženami na rodičovské dovolené, 
typy pracovních vztahů v průběhu rodičovské dovolené a zejména motivacemi žen k návratu 
do práce v době nároku na čerpání rodičovské dovolené či naopak motivacemi žen zůstat 
v domácnosti po celou dobu placené rodičovské dovolené. Pozornost rovněž věnovala rodině 
(kapitola 2.3 – s. 28-35), a to v širších souvislostech  rodičovství a péče o děti, včetně podpory 
slučitelnosti práce a rodinného života a vývoje počtu míst v jeslích. Detailně se zabývala 
mateřskou a rodičovskou dovolenou (kapitola 2.4 – s. 36-45), jejich vymezením, funkcemi, 
ale i dopady (zejména rodičovské dovolené) na profesní život ženy – matky. V závěru této 
teoretické části autorka uvedla rekapitulaci hypotéz (kapitola 2.5 – s. 46), které na závěr 
některých dílčích podkapitol  tohoto bloku průběžně zařazovala.

          V praktickém bloku bakalářské eseje  Veronika Rozsypalová nejprve specifikovala svůj 
metodický přístup, tedy kvantitativní výzkum „za pomoci standardizovaného dotazníku, který 
byl utvořen z uzavřených otázek“ (s. 48). Značnou pozornost pak věnovala  konstrukci 
dotazníku a jeho jednotlivým otázkám. Popsala výběr respondentek i průběh dotazníkového 
šetření, stejně jako metodu vyhodnocování dotazníků, kde použila metodu statistického testu 



ANOVA a při interpretaci výsledků  zvolila metodu histogramů V závěru pak autorka shrnula 
výsledky, k nimž na základě výzkumem shromážděných dat a jejich analýzy dospěla.

          Bakalářská esej Veroniky Rozsypalové se zabývá aktuálně diskutovanou problematikou 
současné, nejen české společnosti, a také přístup autorky k pojednávanému tématu svědčí o 
zájmu i zaujetí při zkoumání vytýčeného problému. Práce jako celek je tématicky i 
problémově nosná, nevyznačuje se podstatnými chybami, nicméně trpí řadou drobných 
pochybení či nepřesností. Rozhodně by ve výsledku autorce  -a hlavně konečnému znění její 
práce- prospělo, kdyby si celou esej   před  definitivním dokončením a odevzdáním po sobě 
několikrát přečetla. Je otázkou, zda zde sehrál roli obvyklý časový faktor, tedy nedostatek 
času při finalizaci textu  či faktory jiné. V každém případě se jedná jak o chyby a nepřesnosti 
věcného charakteru, tak i o nedostatky formálního charakteru. K těm věcným náleží např. na 
s. 12 dvojí poněkud odlišné vymezení cíle bakalářské eseje nebo  konstatování na s. 48, a to 
že „dotazník je složený z patnácti uzavřených otázek“, přičemž v příloze zařazený text 
autorkou vypracovaného dotazníku zahrnuje některé otázky polouzavřené. Podobně v závěru 
na s. 68 uvedené tvrzení, že určité zjištění „vyplývá z otázek č. 12 a 11“ neodpovídá realitě. 
Jakékoliv zjištění, k němuž autorka dospěla, vychází pochopitelně (lépe řečeno mělo by 
vycházet) z odpovědí na otázky, respektive z analýzy těchto odpovědí. A podobných 
nepřesností je v textu více – např.“ model maminek“ (s.10), spíše asi model jednání či 
přístupu maminek, dále název kapitoly 2.4 „Rodičovská dovolená“ a následující podkapitoly 
2.4.1 „Definice a funkce mateřské dovolené“ a podobně. Z formálních nedostatků lze pak pro 
úplnost jmenovat nejednotné odkazy na literaturu, někdy v textu, jindy pod čarou, nestejně 
vedené poznámky, opakování slov (s. 56), interpunkční nedostatky (s.38, 45) a podobně.

          Přes tyto nedostatky náleží bakalářská esej Veroniky Rozsypalové k těm zdařilejším 
závěrečným pracím, oceňuji především vlastní (a hlavně časově náročný) sběr dat i jejich 
poměrně přehledné zpracování. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení velmi 
dobře.
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