
Zápis 

z obhajoby disertační práce paní Mgr. Gabriely Sviantekové 
konané dne 24. 9. 2012 
téma práce: Pracovno-rodinný konflikt a zlaďovanie pracovného a rodinného 
života v českých a slovenských organizáciách 

přítomní: Prof. PhDr. L. Šulová, CSc., Doc. PhDr. M. Rymeš, CSc., Prof. PhDr. 
J. Janoušek, DrSc., Doc. PhDr. J. Štikar, CSc., PhDr. I. Slaměník, PhD. I.
Štětovská, PhD.,
Doc. PhDr. J. Buriánek, CSc.

Předseda komise Prof. PhDr. L. Šulová, CSc. zahájila obhajobu a představila 
přítomným kandidátku. 
Školitel Doc. PhDr. M. Rymeš, CSc. seznámil komisi s uchazečkou, její 
profesní historií a j  ej í disertační prací. 

Kandidátka seznámila přítomné se svou disertační prací. Sdělila zejména: šíři 
výzkumů v této oblasti, kdy bylo nutné provést užší výběr poznatků; 
individuální a firemní proměnné, kontextuální vlivy, celkem výzkum proběhl u 
247 respondentů z různých organizací, bylo hovořeno i o motivaci firem ke 
spolupráci. Dále autorka hovořila o koncepci výzkumu, pracovně-rodinném a 
rodinně-pracovním konfliktu ve dvou oblastech - čas a napětí v konfliktu, 
seznámila s výsledky faktorové analýzy (např. muži prožívají konflikt 
intenzivněji) více je zastoupen u mužů s partnerkou a u žen bez partnera. 
Pojednáno bylo 
o nárocích rolí v souvislosti s konflikty, prorodinných opatřeních (nejlépe
hodnocena je „klouzavá" pracovní doba), firemní kultuře (podpoře a brzdících
vlivech), vnímané kontrole nad prací, čtyřech profilech rolí. Závěrem kandidátka
podrobněji hovořila o implikaci pro praxi a výzkum.

Poté oponenti přednesli závěry svých posudků - Dr. Štětovská, Doc. Buriánek 

Gabriela Svianteková odpovídá na posudky oponentů - hlubší reflexe 
sociologických pasáží - příliš velký rozsah, nutné bylo provést zhuštění, vzorek 
respondentů - kandidátka souhlasí s tím, že by bylo přínosné mít o nich více 
informací ( dotazník trval celkem 90 minut, nešlo jej prodloužit o další údaje), 
signifikance - příloha je na str. 213 ( chybí uvedení odkazu v práci), u grafu 
došlo k překlepu, ve firmách nebyl rozeslán jeden univerzální průvodní dopis, 
výzkum se mohl stát i součástí dalšího firemního výzkumu. 



Sběr dat proběhl v letech 2007 - 2009, od té doby došlo ke změnám ve firmách 
- zaměstnavatel více propouští, nižší ochota vyjít vstříc ze strany
zaměstnavatelů, méně však žádají o podporu i zaměstnanci sami.
Autorka uvažuje o knižním vydání své doktorské práce.

Diskuse: Vystoupili: 
Prof. Janoušek- ocenil vzorový popis faktorů, ocenil křížovku, nastolil otázku 
možného explicitního sledování pracovní produktivity (výkonu) 
Doc. Štikar - ocenil zpracování oblasti zátěže (Karáskův model) 
Doc. Buriánek - hovořil o faktu, že se řada respondentů pohybuje v kvadrantu 
brzdící kultury, problematika rozptylu firem 
Doc. Rymeš - hovořil o rozporu mezi firemním deklarováním a realitou 

Vyhlášení výsledku tajného hlasování: Komise navrhla udělit titul doktor (Ph.D.) 

Zapsala: Jana Šmolíková 


