
Posudek diplomové práce Kateřiny Kaňokové „Matky manažerky – lze zvládat 

mateřství i kariéru?“

Práce Kateřiny Kaňokové je dalším střípkem v dnes už docela pestré mozaice studií 

věnovaných slaďování rodinného a pracovního života, kterou se snažím se svými 

studentkami poskládat. Jedná se o téma aktuální nejen z hlediska teoretického, ale i 

praktického, neboť lze zaznamenat rostoucí zájem zejména velkých českých 

zaměstnavatelů o politiku genderové rovnosti. Jedná se sice zatím vesměs o filiálky 

nadnárodních firem, ale doufejme, že se blýská na časy i pokud jde o ryze české firmy. 

Z široké palety různých skupin matek se Kateřina zaměřila na manažerky, protože má 

podobnou osobní zkušenost, kterou se však snaží adekvátně reflektovat.

Stejně jako u její souputnice Jany Klampflové považuji za důležité na úvod 

podotknout, že vysoce oceňuji píli a nasazení, které během celého procesu jako matka 

dvou malých dětí prokázala. Nemohu než smeknout a konstatovat, že si nedokážu 

představit, jak lze takovou zátěž zvládnout.

Z formálního hlediska je práce na odpovídající úrovni. Je vesměs logicky členěná, 

odkazovací aparát je standardní a většinu stylistických nepřesností se podařilo 

„vychytat“. Není však dobré, když se v bibliografii objevují tituly, které nejsou 

v samotném textu zmíněny (Bourdieu). 

Teoretická část pokrývá základní témata, která se váží k dané problematice a staví 

na dostatečném počtu autoritativních zdrojů. Místy demonstruje i kritický odstup, jako 

když kritizuje ČSÚ za uvádění Gender Pay Gap v mediánech či Hakim za preferenční 

teorii. Za poněkud matoucí považuji diskusi skleněného stropu a dalších překážek 

v kariérním postupu, protože to vypadá, jako by byl skleněný strop jen jednou z nich. Ve 

skutečnosti však jde o zastřešující koncept, který zahrnuje projevy typu genderové 

schéma, homosexuální reprodukce či old-boys networking. Kateřina zde asi trochu zmátla 

sama sebe, protože v empirické části diskutuje skleněný strop na stejné úrovni nadpisu, 

jako zmíněné projevy. 

Empirická část zahrnuje diskusi metodologických východisek, prezentaci 

výzkumné metody a analýzu rozhovorů. První dvě části odpovídají nárokům na 

diplomovou práci a dokládají, že si Kateřina zvolenou metodu dobře osvojila. Výsledky 

analýzy souzní se závěry jiných diplomových prací na podobná témata, které jsem vedl, 

což jim dodává na přesvědčivosti. Podobně funguje i rostoucí sebeuvědomění 

komunikačních partnerek v průběhu výzkumu. Analýza také ukazuje zajímavý mix 

reflexivity a nereflexivity na straně komunikačních partnerek, které například zpravidla 

reflektují úskalí práce na částečný úvazek či řadu znevýhodnění rodičů v zaměstnání, ale 

jsou poměrně slepé, pokud jde o zapojení jejich partnerů do dělby péče o děti. 

Nepřekvapí ani obvyklá dávka genderových stereotypů, které by bylo vhodné spojit 

s Bourdieovým konceptem symbolického násilí, který však v analýze chybí. Hodnocení 



analýzy však raději ponechám na oponentce, protože mi chybí potřebná míra odstupu a 

kritičnosti k práci, kterou jsem vedl. 

Shrnuto a podtrženo, jako vedoucí práce jsem spokojen s prací, kterou Kateřina 

odvedla a navrhuji hodnocení mezi výborně a velmi dobře. Finální rozhodnutí se bude 

odvíjet od obhajoby. 
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