
Oponentský posudek na diplomovou práci Jany Kučerové na téma „ Harmonizace 
pracovního a rodinného života u žen na manažerských pozicích“

Diplomová práce je věnovaná aktuálnímu tématu, na které je zaměřena i v současnosti 
sféra výzkumu a firemní praxe. Problematika rovnováhy práce – rodina je velmi různorodá a 
lze ji sledovat v několika souvislostech. Autorka se zaměřila na manažerky a jejich možnosti a 
strategie zvládání své pracovní pozice s rolí manželky/matky. Tím přispívá k rozpracování 
daného námětu, jemuž je v naší zemi věnována pozornost.

Práce je členěna do dvou části – teoretickou a empirickou. Teoretická část představuje 
vytvořené poznatkové zázemí, v němž autorka v logické návaznosti řadí a prezentuje 
informace zpracované na základě odborné literatury. V případě této diplomové práce se jedná 
o čtyři kapitoly, pojednávající o významu pracovní činnosti v životě člověka, o významu a 
širokých kontextech manažerské práce v souvislosti s možnostmi její harmonizace 
s působením ve vlastní rodině. Navazující části textu jsou zaměřeny na specifické postavení a 
podmínky žen v manažerské pozici a na strategie ve vztahu k podpoře partnera a opatřeních 
zaměstnavatele.

Lze konstatovat, že tato část práce je zpracována velmi kvalitně s využitím relevantní 
domácí a zahraniční literatury. Jednotlivé kapitoly mají logickou návaznost a obsahově se 
věnují podstatným problémům týkajícím se zaměření diplomové práce. Text je čtivý, je 
napsán srozumitelným odborným jazykem.

V souvislosti s touto částí práce jen upozornění na opomenutí uvést stránku použitého 
zdroje u převzatého obrázku (str. 19). Také některá uvedená členění a diferenciace vztahující 
se k některému autorovi by si zřejmě zasloužila přesnější citaci. V literatuře pak je chybné 
zařazení autorů, jejichž jméno začíná na písmeno „Ch“.

V empirické části práce autorka uvádí v adekvátní struktuře potřebné informace, jimiž 
prezentuje provedené šetření: východiska a cíle výzkumu, použitá metoda a postup získávání 
údajů (včetně etických aspektů výzkumu), výběr a popis vzorku, analýza dat, výsledky, 
diskuse a závěr. Výzkum byl proveden na bázi kvalitativní metodologie a s tím odpovídající 
metodou polostrukturovaného rozhovoru (schéma je uvedeno v příloze), z něhož byl 
pořizován audiozáznam.

Jednotlivé fáze šetření jsou podrobně popsány a charakterizovány. Uvědomuji si 
pracnost a časovou náročnost přípravy výzkumu , jeho průběhu a vyhodnocování získaných 
informací. Oceňuji přihlédnutí k etickým aspektům vedení rozhovoru, jejichž respektování 
v tomto případě bylo žádoucí. Způsob uvedení výpovědí dotazovaných má potřebnou 
ilustrativní hodnotu a závěrečné shrnutí (str. 111) přehledně dokládá zvolené tematické 
okruhy. Velmi bohatá a zasvěcená je diskuse, která jednak dokládá potřebný náhled a 
orientaci autorky ve zpracovávané problematice, jednak je však výrazně a oprávněně 
zaměřena na problémy související se zkoumaným vzorkem dotazovaných manažerek, které 
jsou – podle mého názoru – ještě širší než je uvedeno (osobně bych přivítal stanovení 
minimálního počtu let v manažerské pozici a aktuální vykonávání manažerské pozice 
v periodě šetření). Subjektivně jsem v souvislosti se stanoveným cílem výzkumu, jak je 
uveden v úvodu diplomové práce a na str. 51, očekával  zpracování získaných informací 
„vyšší úrovně“ s tendencí pokusit se vystihnout a charakterizovat určité linie osobní strategie 
s využitím  podmínek a možností, které vycházejí z dané manažerské pozice a nabízejí se 
z prostředí rodiny a zaměstnání. Mám na mysli jakousi souhrnnou charakteristiku osobní 
individuální strategie, kterou však lze svým způsobem vysuzovat z uvedených vybraných 
pasáží záznamu.



Závěrem – diplomantka se zdárně zhostila zpracování své práce, a to v části teoretické 
i empirické. Uvedené připomínky a poznámky nejsou zásadní a stanou se předmětem diskuse 
při obhajobě. Doporučuji proto, aby se posuzovaná diplomová práce stala předmětem 
obhajoby.    

Navržená známka: velmi dobře

V Praze dne 19.1.2014                                               Doc. PhDr. Milan Rymeš, CSc.




