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Markéta Sládková od začátku věděla, co jí zajímá a co by chtěla zkoumat. 
Chtěla se věnovat konfliktům, se kterými se setkávají ženy matky s dětmi 
na trhu práce. Dokázala zvládnout dobře také druhý krok a to zformulovat 
zmíněný sociální problém do podoby sociologického problému. A tak si 
pro svou bakalářskou práci stanovila relevantní a velice aktuální cíl 
zmapovat a hlouběji poznat konflikty na pracovišti, příčiny, ale i důsledků 
těchto konfliktů, tak jak je vnímají a chápou samy ústřední aktérky, tedy 
zaměstnané matky malých dětí. 

K formulaci vhodného výzkumného cíle a výzkumných otázek Markétě 
Sládkové pomohla také strukturovaně a věcně zpracovaná teoretická část 
práce. V teoretické části práce se věnuje nejprve tématům role a problémy 
žen na pracovním trhu a s tím úzce související problém, který ženy matky 
vstupující na pracovních trh musí řešit, a to  slaďování kariéry a péče o 
domácnost. Při zpracování této části studentka využila jak českou 
odbornou literaturu a závěry výzkumů z poslední doby, tak také zahraniční 
literaturu a to především knihu francouzské autorky Elizabeth 
Badinterové, která se ukázala pro přemýšlení o tématu a následně také při 
interpretaci dat jako velice inspirativní. Druhá část teoretické práce byla 
věnována představení relevantních sociologický konceptů a autorů k 
tématu role a konfliktu. Přičemž ocenitelné je, že studentka byla schopna 
představit nejen relevantní koncepty a autory, ale také propojit tuto část s 
tématem ženy na pracovním trhu.

Pro dosažení svého cíle si studentka vhodně zvolila kvalitativní výzkum, 
přičemž pro získání dat použila polostrukturované rozhovory. Diskutovaly 
jsme se studentkou také možnost zúčastněného pozorování na 
pracovištích, kde se konflikty odehrávají, což se však ukázalo v průběhu 
výzkumu vzhledem k citlivosti tématu jako velice obtížně realizovatelné. 



Ocenitelné je, že přes citlivost tématu se podařilo Markétě Sládkové 
pořídit 11 rozhovorů s účelově vybranými informátorkami. 

Na základě takto získaných bohatých dat byla Markéta Sládková schopna 
přinést zajímavá zjištění jak již o podobách konfliktů, se kterými se 
informátorky na svých pracovištích setkaly, tak také o aktérech těchto 
konfliktů a v neposlední řadě o příčinách a důsledcích konfliktů, které 
informátorky / zaměstnankyně matky s malými dětmi, zmiňovaly. Oceňuji, 
že Markéta Sládková byla schopna při analýze dat využít poznatky, které 
představila v teoretické části práce a v některých případech vzhledem k 
zjištěným datům i nastudovat další teoretickou literaturu, díky které své 
závěry mohla ověřit a porovnat s již existujícími zjištěními. Při samotné 
analýze dat se Markéta Sládková sice v některých momentech potýkala s 
tím, aby ženy neviděla a neprezentovala “jen” jako oběti konfliktu a 
soustředila se i na další aspekty konfliktu, to se jí však, domnívám se, 
nakonec podařilo. 

Závěry práce Markéty Sládkové v mnohém potvrzují  a rozpracovávají 
poznatky francouzské socioložky Baditer o vyjednávání mezi rolí matky a 
ostatními osobními cíli žen matek na pracovním trhu, které studentka 
zmiňuje v teoretické části práce. Byla bych ráda, aby nám v rámci 
obhajoby Markéta Sládková uvedla, jaká zjištění o tomto “vyjednávání” 
její výzkum přinesl.  

Jako vedoucí práce bych chtěla ocenit aktivní přístup Markéty Sládkové 
při práci na bakalářské práci. Byla schopna pracovat samostatně, reagovat 
na mé komentáře a doporučení. 

K jazykové a grafické stránce bakalářské práce nemám zásadnější 
připomínky. 

Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením výborně. 
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