
Oponentský posudek na bakalářskou esej 
 
 

Markéta Sládková, Povaha a příčiny konflikt ů na pracovišti z pohledu matek malých 
dětí. Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií, Praha 2013, 54 stran textu 
včetně přílohy. 
 
 
 
          Autorka bakalářské eseje se inspirovala svou osobní zkušeností a zaměřila se na 
skutečně aktuální problematiku nesnadného sloučení mateřské role při péči o malé děti s rolí 
ženy v pracovním procesu v dnešní společnosti v realitě ČR. Ze širokého tématu a různých 
úhlů pohledu si Markéta Sládková rozumně zvolila dílčí problém a za cíl své práce si 
stanovila „zmapování a hlubší poznání konfliktů na pracovišti, rozpoznání příčin, ale i 
důsledků, jak je vnímají a chápou samy ústřední aktérky, tedy zaměstnané matky malých 
dětí“. 
 
          Svou bakalářskou práci autorka koncipovala vedle samostatného úvodu do tří bloků, a 
to části teoretické (kapitola první - s. 8-19), části analytické (kapitola druhá - s. 20-27) a  části 
interpretační (kapitola třetí - s. 28-45). Text po té ukončila závěrečným shrnutím (kapitola 
čtvrtá – s. 46-50) a seznamem použité literatury (kapitola pátá – s. 51-53). Součástí 
předkládané práce je i příloha „Návod k rozhovoru“ s příklady otázek používaných v rámci 
výzkumu při jednotlivých rozhovorech. 
 
          V prvním teoretickém bloku se Martina Sládková soustředila na dvě roviny – jednak na 
ženu v kontextu trhu práce (včetně slaďování kariéry a péče o děti) a jednak na sociální role a 
konflikt (včetně specifické role zaměstnané matky a její dvojité identity). Ve druhé 
metodologické části autorka přehledně popsala svůj přístup k řešení stanoveného výzkumného 
problému od formulace výzkumné otázky, přes výzkumnou strategii, techniku sběru dat, 
výběr vzorku, charakteristiku výzkumného vzorku a průběhu sběru dat až po jejich analýzu. 
Třetí oddíl („Interpretace získaných dat“) představuje stěžejní část bakalářské eseje Markéty 
Sládkové. Zde autorka postupovala podle jednotlivých vytýčených problémových rovin a 
zabývala se  konflikty na pracovišti (podkapitola 3.1), charakteristikou aktérek/aktérů 
konfliktů (podkapitola 3.2) i příčinami konfliktů (podkapitola 3.3) – ve všech případech 
z úhlu pohledu oslovených informátorek. Interpretační část zakončila přehledem důsledků a 
strategiemi  řešení pracovních konfliktů podkapitola 3.4). V případě důsledků se jednalo o 
konflikt rolí či o rozvázání pracovního poměru, v případě řešení konfliktů šlo o pasivní postoj 
k jejich řešení a strategii řešení s odbornou asistencí. Na konec Markéta Sládková spojila 
shrnutí (výsledků) s vlastním závěrem. 
 
          Bakalářská práce Markéty Sládkové jako celek vykazuje velmi dobrou úroveň, a to po 
obsahové i formální stránce. K jejímu přístupu k pojednávané problematice ve všech třech 
částech bakalářské eseje, stejně jako k závěrečnému shrnutí nemám podstatné výhrady. Ocenit 
je třeba především to, že autorka velmi dobře propojila část teoretickou s částí interpretační a 
po formální stránce pak důsledně jednotně vedený poznámkový aparát. Četbu čtenáři 
v některých pasážích poněkud ruší časté opakování toho, co bylo v předchozím textu již 
uvedeno. Pro případnou diskusi se ptám, zda u tabulky číslo tři na straně 13 by v kontextu 
celé bakalářské eseje nebylo vhodnější srovnávat zaměstnanost žen nikoliv podle počtu dětí, 
ale podle věku dětí.  U věkového rozpětí žen v této tabulce (20-49 let) se může jednat i 



v případě třech dětí o děti dospělé, které v zaměstnanosti /či nezaměstnanosti/ nehrají takovou 
roli jako např. děti předškolního věku. 
 
          Souhrnně lze konstatovat, že autorka prokázala, že si dovede vytýčit výzkumný 
problém a formulovat jednoznačný přiměřený cíl své práce, stejně jako získat data potřebná 
k jeho řešení. A v neposlední řadě potvrdila schopnost výzkumem shromážděná data 
analyzovat a interpretovat, stejně jako formulovat odpovídající závěry. 
 
          Bakalářská esej Markéty Sládkové zcela odpovídá požadavkům, které jsou na tento typ 
závěrečných studentských prací kladeny. Doporučuji ji proto k obhajovacímu řízení a 
navrhuji hodnocení „výborně“.  
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