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1. Obsah a struktura práce 

Cílem předložené bakalářské práce je zodpovědět otázku, zda existují 

rozdílné předpoklady mužů a žen k výkonu manažerské funkce, respektive, zda 

existuje rozdílný přístup mužů a žen ke stylu vedení lidí. Za tímto účelem se autorka 

pokusila o ucelené shrnutí poznatků z různých oborů týkajících se této otázky 

Stěžejní částí práce je analýza výsledků na toto téma v anglosaských zemích, a to 

z důvodu absence podobných výzkumů v českém prostředí. 

 Autorka při zpracování své práce použila metodu kompilace pramenů 

odborné literatury a v analytické části práce se opíra o empirické výzkumy. Zvolené 

téma bakalářské práce odpovídá odbornému zaměření katedry andragogiky a 

personálního řízení. 

 

2. Odborná úroveň 

Předložená bakalářská práce je z odborného hlediska zpracována poměrně 

jasně. Práce se skládá z teoretické a empirické části.  Teoreticky vymezuje zvolenou 

problematiku prostřednictvím teorie organizace a řízení, resp. V kontextu tématu 

moci v organizaci a stylů vedení lidí a teorie genderu. Analytická část je stěžejní částí 

práce. Analytická část se opírá o empirické výzkumy provedené na téma stylů vedení 

nahlížených z genderové perspektivy, které byly provedeny zejména v anglosaských 

zemích a jeden výzkum z českého prostředí. Práce přináší zajímavé postřehy. 

 

3. Práce s literaturou 

Seznam bibliografických citací a bibliografie i forma bibliografických citací 

reflektuje platné bibliografické normy.  

Soupis bibliografických citací obsahuje 42 literárních zdrojů a to včetně 

požadovaných cizojazyčných pramenů, což je pro tento typ úkolu dostatečné.  

Citáty, parafráze a formy jejich odkazování odpovídají zásadám etiky vědecké 

práce.   



 

4. Grafické zpracování 

Text bakalářské práce je zpracován dobře a přehledně. Grafická úprava je 

zpracována podle požadavků kladených na tento typ prací. Práce neobsahuje ani 

grafy ani tabulky. 

 

5. Jazyková úroveň 

Předložená bakalářská práce je po jazykové stránce zpracována srozumitelně a 

bezchybně. Autorka bez problémů užívá odborné termíny a pojmy. 

 

6. Podněty k rozpravě  

Otázky:  

1. Pohovořte o stylech vedení z pohledu genderu. 

2. Charakterizujte vztah moci a genderu v organizaci. 

 

7. Závěrečné hodnocení 

Předložená bakalářská práce je zpracována s kritickým přehledem a se znalostí 

věci. Vzhledem k tomu, že autorka splnila formální i odborné požadavky kladené na 

tento typ úkolu, doporučuji, aby se její práce stala předmětem obhajoby. 

Návrh hodnocení práce: výborně 
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