
Posudek diplomové práce Jany Klampflové „Zkušenosti matek na 

mateřské/rodičovské dovolené se slaďováním práce a rodiny“

Téma diplomové práce Jany Klampflové je v současném českém kontextu aktuální 

minimálně ze dvou důvodů. Prvním je stále ještě výrazný nedostatek empirických prací 

věnujících se zkušenostem s mateřskou/rodičovskou dovolenou, která je co do délky 

v mezinárodním srovnání zcela unikátní. Druhým jsou současné snahy pravicových vlád 

destruovat tento unikát či lépe udělat z něj nástroj pro další sociální stratifikaci na ose 

chudí-bohatí. Ačkoliv Jana tyto snahy netematizuje přímo, její práce nevyhnutelně odráží 

jejich dopady a nabízí řadu vhledů do současné situace žen na mateřské/rodičovské. 

Na úvod bych také rád zmínil, že Jana přistupovala ke svému diplomovému 

projektu s příkladnou pílí a nasazením. Upřímně nevím, jak zvládla diplomku napsat coby 

matka dvou malých dětí, z nichž to mladší čelilo po narození vážné zdravotní výzvě. 

Nicméně výsledný produkt předčil má očekávání.

Po formální stránce práce splňuje nároky kladené na diplomové práce. Drobné 

nedostatky nekazí celkový dojem (např. odsazování delších citací, str. 17; delší citace 

v uvozovkách, str. 19; chybějící uvozovky, str. 20; atd.). Odkazovací aparát je 

standardní a seznam literatury adekvátní. I stylisticky je práce na odpovídající úrovni a 

oceňuji, že se Jana snažila zohlednit mé připomínky v tomto ohledu, především pokud 

jde o dlouhé věty a slovosled. 

Teoretická část je věnovaná relevantním tématům a Jana si zde připravila půdu 

pro pozdější analýzu. Ukazuje také vhodnou míru kritičnosti, když například kritizuje 

praxi Českého statistického úřadu, který uvádí Gender Pay Gap v mediánech místo v 

průměrech.

Těžiště práce je v empirické části, která je vhodně uvedena zevrubnou diskusí 

metodologických východisek a zvolené metody výzkumu. Poměrně detailní popis výběru 

komunikačních partnerek, průběhu rozhovorů a zpracování dat vhodně kontextualizuje 

analýzu. 

Protože je pro mne samozřejmě náročné, ne-li nemožné, „objektivně“ hodnotit 

práci, na jejímž vzniku jsem se svým způsobem podílel, spíše jen podotknu, že podle 

mne otevírá řadu zajímavých otázek a nových témat. Velmi zajímavý je například rozpor 

mezi očekáváními žen před narozením dítěte a skutečnou realitou mateřství, který Jana 

odhalila a který zpochybňuje řadu zažitých genderových stereotypů. V této souvislosti by 

bylo zajímavé věnovat v budoucnosti více pozornosti vztahům, které se rozpadly 

v důsledku narození dětí. Z hlediska velkých zaměstnavatelů, kteří se dnes více zajímají 

o to, jak si udržet kmenové zaměstnance/kyně, je zajímavé i zjištění, že: „Rozhodnutí 

komunikačních partnerek vrátit se v období rodičovské dovolené ke svému 

zaměstnavateli bylo přímo závislé na možnosti vyjednat si flexibilní pracovní podmínky.“



Ale analýza nabízí celou řadu takovýchto dílčích zjištění, která jsou zasazena do kontextu 

a často konfrontována s teoretickou literaturou.

Celkově tedy konstatuji, že jako vedoucí práce jsem spokojen s tím, jak se Jana 

posunula během naší dlouhodobé spolupráce a vzhledem k výše uvedenému a při 

zohlednění mých zkušeností s vedením diplomových prací proto navrhuji známku 

výborně.
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