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Autorka zvolila pro svoji disertační práci téma velmi přínosné a aktuální, zejména 

v současné společenské situaci, kdy se v rámci dopadů ekonomické krize dostává pro řadu 

zaměstnavatelů problematika souladu pracovní a rodinné role zaměstnance do pozadí, zatímco 

v každodenním životě zaměstnanců nabývá tento rozpor často na významu a urgentnosti. 

Předložená práce se zabývá především zkoumáním a bližším poznáváním vztahu 

proměnných, které představují angažovanost jedince v v pracovní (pracovní zátěž, pracovní 

doba, pracovní status atp.) a rodinné (primární zodpovědnost za péči o rodinu, počet dětí, věk 

dětí, čas strávený rodinnými povinnostmi aj.) oblasti. Zároveň autorka zpracovává dopad 

firemní kultury, tzv. „prorodinných“ opatření zaměstnavatele, preference rodinné versus 

pracovní role a míry pociťované kontroly. Díky precizní a poměrně složitě koncipované 

metodologii sleduje práce i rozdíly mezi specificky charakterizovanými skupinami 

respondentů (gender, partnerství, rodičovství).  

 

V osmi kapitolách teoretické části textu se autorka na základě pramenné literatury i 

několika vlastních výzkumných publikací zabývá zejména problematikou harmonizace 

pracovního a rodinného života.  

První kapitola postihuje zejména změny v pracovní a rodinné oblasti v kontextu 

sociologicko-filozofickém i s přihlédnutím k historickému vývoji vztahu práce a rodiny. 

Celou kapitolu uzavírá přehled současných legislativních opatření, která upravují danou 

oblast.  

Následující kapitola zpracovává převážně interakci práce a rodiny s přihlédnutím ke 

specifikám mužské a ženské role v práci a v rodině. Zajímalo by mne – s ohledem na 

obsáhlou literárně teoretickou základnu předložené práce - zda autorka shledává nějaká 

specifika tohoto problému v našem kulturním okruhu (ve srovnání např. s femininnějšími či 

maskulinnějšími kulturami dle Hofstedeho);  viz též citované příklady rodinné situace 

manažerů a manažerek. 

Třetí kapitola se zaměřuje na pracovně rodinný konflikt. Autorka přitom sleduje 

interferenci a interakci mezi prací a rodinou a předkládá přehled forem pracovně rodinného 

konfliktu tak i velmi podnětný přehled modelů vzájemné interakce obou oblastí 

Následující čtvrtá kapitola pojednává o procesech spojujících práci a rodinu a vnáší do 

textu problém vnímané kontroly versus pracovní autonomie zaměstnance. Vysoce oceňuji 

také materiál páté kapitoly, která seznamuje přehledně čtenáře s měřením, resp. měřícími 

nástroji v oblasti pracovně rodinného konfliktu. Šestá kapitola pak postihuje vztah pracovně 

rodinného konfliktu k dalším proměnným. Podnětné jsou zde zejména prediktory pracovně 

rodinné interference, pojetí pracovně rodinného konfliktu jako mediátorové proměnné a 

gendereové aspekty vztahu mezi prací a rodinnou. 

 Sedmá kapitola směřuje svým zaměřením více do oblasti praxe. Autorka popisuje 

důvody, které mohou vést zaměstnavatele k implementaci prorodinných opatření.  Zmiňuje 

ale rovněž bariéry, které takovým opatřením brání. (Zajímalo by mne, zda je autorce znám 

nějaký výzkum, který by postihoval v této oblasti dopad a význam myšlenkových stereotypů, 

které je možno příležitostně pozorovat v práci HR specialistů.) Kapitola pak ústí ve vymezení 



charakteristik flexibilních firem. Zde by mě opět zajímala možná souvislost flexibility firem a 

jejího vztahu ke kulturním charakteristikám (viz odlišné postupy zahraničních a domácích 

firem na území ČR). 

 Závěrečnou partii teoretických stránek tvoří kapitola, která se věnuje otázkám 

pracovně-rodinné firemní kultury. Zde oceňuji zejména charakteristiku vývoje firemní kultury 

a pozornost věnovanou neformálním strategiím hledání souladu pracovních a rodinných 

požadavků. Tato část nicméně dokazuje, že osobní přístup vedoucích pracovníků dovoluje 

pracovat s více stupni volnosti i v relativně velmi pevně vymezené organizační struktuře. 

 

Empirickou část uvozuje představení autorkou testovaného modelu interakcí mezi 

prací a rodinnou. Autorka následně člení zkoumané proměnné do několika okruhů (pracovně -

rodinný a rodinně-pracovní konflikt, objektivní nároky pracovní a rodinné role – 

mimochodem, není objektivní angažovanost tak trochu kontradiktorickou formulací?, 

prorodinná opatření firemní kultura, vnímaná kontrola práce a psychologický význam 

pracovní a rodinné role).  V této části je patrna autorčina snaha velmi detailně členit 

jednotlivé aspekty zkoumané problematiky ve vztahu ke sledovaným proměnným, nicméně se 

domnívám, že poměrně velké množství hypotéz (21) místy rozmělňuje sdělení a poněkud 

zastírá význam zjištěných dat. 

V kapitole metodika a sběr dat autorka velmi pečlivě charakterizuje zkoumané 

proměnné. V úvodní části však poněkud postrádám průvodní text dotazníků, s nímž se setkali 

respondenti, ať už v elektronické či klasické papírové podobě. V přílohách se mi jej také 

nepodařilo najít. Průvodní text přitom mohl ovlivnit, jak návratnost dat, tak i jejich obsahové 

chápání. Rovněž by mne zajímalo, zda autorka s ohledem na současné postupující 

ekonomické problémy odhaduje nějakou změnu či trend v posunu získaných dat ve srovnání 

se současnou situací. 

 Výsledky jsou zapracovány velmi pečlivě adekvátními statistickými metodami, díky 

množství hypotéz je ale čtenář vnímá spíše jako dílčí fragmenty sdělení než jako 

strukturovaný poznatkový celek. Předložený výzkum poukazuje na význam tradičních rolí 

mužů a žen v souvislosti s prožíváním pracovně rodinného a rodinně pracovního konfliktu. A 

poněkud překvapivě akcentuje prožívání pracovně-rodinného konfliktu respondenty-muži. 

Velmi přehledně a takřka ukázkově je strukturována navazující závěrečná diskuse 

k práci. Potěšující je zejména kapitola Implikace pro budoucí výzkum a praxi, která dovoluje 

uvažovat o konkrétních výstupech daného výzkumu pro praxi.  

Celou práci dokládá bohatá odborná literatura, evidentně dlouhodobá angažovanost 

autorky v dané problematice a kultivovaný jazyk textu. Zajímalo by mne ovšem, zda autorka 

eventuálně uvažuje o možnosti publikačního využití svých zjištění a jejich konkrétního 

využití či implikaci do firemní kultury.  

 

Závěrem doporučuji, aby se předložená disertační práce stala předmětem obhajoby na 

katedře psychologie, neboť se domnívám, že řeší podstatný výzkumný problém, zatím spíše 

sporadicky zpracovávaný, přináší inspirující nové poznatky a zároveň splňuje požadavky 

kladené na disertační práci. 
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