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Předložená práce představuje skutečnou monografii, imponuje svým rozsahem i objemem využité 

literatury. Je tedy systematickým zpracováním tématu, které sice není zcela nové, ale díky tomu, že 

autorka věnuje pozornost oběma směrům působení konfliktu, přináší inovativní pohled. Také 

výsledky empirické studie jsou původní a přínosné, takže v těchto ohledech práce splňuje všechny 

požadavky. 

Právě rozsah publikace ovšem čtenáře občas trochu zaskočí, výklad se občas musí trochu vracet. 

Autorka postupu po linii teorie – empirická zjištění, kapitolu o genderových rozdílech zařazuje až za 

ně, takže vzniká otázka, zda má vůbec smysl pojednávat některé témata jaksi vcelku, obecně. 

Kladným prvkem autorčina přístupu je okolnost, že nepodléhá módní vlně genderových studií, zdá se 

ovšem, že na některých místech by mohla být reflexe některých sociologických prací hlubší i kritičtější 

(Křížková). 

Druhý okruh otázek se týká empirické části práce, tedy zejména použitého vzorku. Chápu, že nemohl 

být příliš velký a že zobecnitelnost závěrů je omezená, avšak přece jen by bylo dobré vědět něco více 

o charakteru práce respondentů, o míře autonomie v jejich práci, jde též o problém variability 

charakteristik firemních kultur (a obecněji o způsob jejího měření). Autorka si ovšem limitů své studie 

vědoma a kriticky je reflektuje (187 an.). 

Analýza dat je na dobré úrovni a provedené metodologické kroky korektní, připomínám jenom 

několik drobných detailů: 

148 – nejde jen o signifikanci, ale o velikost rozdílů, to by bylo vhodné ukázat. 

155 – jednorozměrná analýza rozptylu má své limity, lze se domnívat, že jednodětné domácnosti 

budou zároveň mladší… 

152 – u grafu 1 nekoresponduje zcela popis osy s titulkem 

157 – lze se tázat, zda v tabulce 8 nefunguje multikolinearita 

Jak již však bylo řečeno, celkově jde o velmi kvalitní studii, která nabízí i řadu námětů na řešení 

problémů (zejména kapitola VII, pasáže 110-111, atd.). Odpovídá standardům vědecké práce a přináší 

původní poznatky. Může být proto předmětem obhajoby i podkladem k udělení titulu PhD. 
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