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 Předložená práce se zabývá emocionalitou jako jednou ze základních složek mysli ve 

specifických souvislostech s gendrem a vedením v organizacích. Zvolenou oblast práce lze 

díky jejímu dosavadnímu částečnému odbornému poznání považovat za nosnou. V teoretické 

části autorka vychází ze zpracování problematiky emocí, jež jsou zpracovány (kap. 1.) 

v širším záběru a mnohostranně, přitom jdou některé záběry možná až příliš do šířky a některé 

stránky nejspíše nemusely být nutně zpracovány v předložené košatosti. Kapitola vytváří 

dobrý základ pro další části práce. Téma vedení je (ve 2. kap.) zpracováno úsporněji a je 

dovedeno do soudržnější podoby. Průniková kapitola 3. rozvíjí rozbor emocí v propojení 

s vedením a v základních rysech tak drží hlavní linii teoretické části. Tuto část jako celek lze 

hodnotit jako samu o sobě uspokojivou a také vytvářející únosný základ pro část empirickou. 

 V empirické části je otázkou, zda počáteční stručné shrnutí teoretických poznatků, 

z kterých autorka vychází, by nemělo být spíše zařazeno na závěr části teoretické; jejich 

zahrnutí do práce jako celku je však správné. Značnou pozornost věnovala autorka 

hypotézám. To je na jedné straně nepochybně kladem. Přitom v jiném ohledu se vyznačují 

poměrně vysokým počtem, což mnohdy spíše oslabuje sílu ověření jednotlivé hypotézy. Co se 

týče výzkumného vzorku, je mu věnována nemalá pozornost. Obdobně kladně lze hodnotit 

náležité úsilí, které je věnováno metodám. V práci s daty projevuje autorka zaujetí, jejich 

provedený popis a rozbor do určité míry ospravedlňují až nadpočet formulovaných hypotéz. 

Pasáž věnovaná diskusi se vyznačuje značným rozsahem. Po jejím prostudování lze dojít z 

hlediska hodnocení k několika kladným závěrům ve smyslu obsahové podrobnosti, zvažování 

alternativních interpretací, schopnosti konfrontace zjištění. Schopnost reflexe autorky dokládá 

část věnovaná limitům výzkumu. Cenné je zvažování teoretických a praktických implikací a 

perspektiv dalšího výzkumu. Práce je opatřena stručným závěrem, obsáhlejší literatura je 

pozitivem práce, zařazené přílohy jsou odpovídající. 

V návaznosti na teoretickou část, kap. 1. věnovanou emocím, lze s ohledem na dílčí 

úroveň dosažené integrace poznatků položit otázku, jaké by autorka viděla možnosti 

obsahového uspořádání  teorií emocí? 

Dále se s ohledem na v práci prezentované názory a zjištění naskýtá vůči autorce 

obecnější otázka k zamyšlení, zda výhledově má přetrvávat pojetí role vedoucího - vedoucí 



jako v obou variantách sycené maskulinními atributy, a nebo je možný postupný vývin  

plnohodnotné alternativy na femininním základě? 

Jakou by autorka viděla návaznost mezi její prací a názory a zjištěními Geerta 

Hofsteda (viz např. Kultury a organizace, Praha, FF UK, 1999), který se proměnným vedení, 

maskulinity/feminity v různých souvislostech rovněž věnuje (popř. na něj navazujícího Fonse 

Trompenaarse). 

 

Závěr: Doporu čuji p ředloženou práci Mgr. Juliany Ševčíkové k rigorosnímu 

řízení. 
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