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Téma harmonizace pracovního a osobního života je nejenom velmi široké a – jak autorka 

posuzovaného díla sama uvádí – také obtížně uchopitelné, ale současně i aktuální a naléhavé 

(bez přehánění také palčivé). Týká se jak povahy soudobé společnosti, tak intimních rozměrů 

života jejích členů. Proto volbu tématu vítám a oceňuji ji tím spíše, jelikož v českém prostředí 

není problém většinou uceleně zpracován. Je třeba upozornit na úspěšnost sledovaného 

pokusu o interdisciplinární přístup – práci s poznatky psychologie, teorie řízení a sociologie.  

Na obsahové úrovni předložené diplomové práce se pozitivně odráží vhodně zvolená 

literatura, v níž významné místo zaujímají díla sociologické provenience, především produkce 

oddělení genderu Sociologického ústavu AV ČR. V soupise bibliografických citací sice 

nacházíme nezanedbatelné množství zahraničních zdrojů v AJ, nicméně hlavní oporou textu 

jsou publikace českých autorek a autorů. V této souvislosti si pokládám otázku, proč práce 

více netěží ze zahraničních zdrojů.  

Pozitivně hodnotím opakované návraty k tematice genderových nerovností, právě zde se 

diskutovaná problematika ukazuje jako nejenom procházející každodenností individuálního 

života, ale i jako téma svým způsobem politické. V této souvislosti však poněkud překvapují 

poslední věty ze závěru práce, kde je důraz položen na individuální přístup k vlastnímu 

osobnímu a pracovnímu životu. Není ale toto téma současně tématem navýsost veřejným? 

Předložená práce má nadprůměrnou jazykovou úroveň, je čtivá, srozumitelná a jen ojediněle 

se v ní vyskytují drobné překlepy („steakholders“ ze str. 41), nepříliš vhodně použité 

hovorové výrazy („nestíhají“ ze str. 67) nebo neadekvátní použití slovesného rodu u 

množného čísla („plnohodnotné zaměstnání“). Pramen „Rodina a zaměstnání...“, který je 

v práci odkazován na str. 12, 24 a 25, není uveden v soupisu bibliografických citací právě pod 

odkazovaným názvem; totéž platí o zdroji „Rodinné potřeby zaměstnanců“ ze str. 59. Při 

práci se sekundárními zdroji (např. str. 20) by bylo v příslušném odkazu vhodnější spíše než 

předložku „in“, jež je vyhrazena pro jiné případy, používat označení „podle“.  

D. Vítová ve své práci opakovaně prokazuje schopnost výstižných a současně stručných 

charakteristik složitých otázek (např. subkapitola 8.1). Celkový styl vyjadřování je věcný a 

svědčí o autorčině schopnosti identifikovat jádro popisovaných skutečností. 



K práci, kterou hodnotím velmi pozitivně, nemám žádnou zásadnější připomínku. Přesto by 

mě zajímalo,
1
 zda autorka zvažovala větší rozpracování probíraných otázek ve vztahu k 

aktuálnímu kontextu (ekonomická a sociální krize odstartovaná v r. 2008) nebo silnější důraz 

na specifičnost (pokud něco takového existuje) české situace. 

Pro její promyšlenou konstrukci práci celkově hodnotím jako velmi zdařilou. 

 

Doporučuji k obhajobě. 

 

11. 9. 2011        PhDr. Martin Kopecký, Ph.D. 

                                                 
1
 S ohledem na opakovaně publikované výzkumy OECD, které ukazují, že Češi tráví v práci více času, než je 

průměr vyspělých zemí, a současně mají nižší příjmy, přičemž jsou také ve svém životě celkově méně spokojení.   


