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Diplomová práce Kristýny Horké se zabývá slaďováním mezi pracovním a rodinným životem. Jedná se
o dnes silně studované téma, avšak v dostupných studiích převažují sociologické přístupy.
Psychologicky ukotvený pohled na to, jaké strategie volí pracovně úspěšné ženy k usouvztažnění,
zvýznamňování i praktické organizaci pracovní a rodinné (mateřské) domény, je v českém prostředí
řídký. V tomto smyslu je práce poměrně originální, ačkoliv nedochází ke zcela novým zjištěním,
respektive nálezy z psychologické perspektivy jsou v souladu s nálezy sociologicky orientovaných
výzkumů. Ty jsou nejen potvrzeny, ale i prohloubeny.
Diplomová práce vznikala v relativně krátkém období, neboť autorka se rozhodla pro změnu tématu.
Rychlost analýzy dat, četby literatury i tvorby textu je na práci patrná. Na druhou stranu je však nutné
ocenit, jak vysoké kvality text dosáhl, navzdory krátkému času na jeho přípravu. Z toho vyplývá, že
autorka má značný potenciál. V průběhu výzkumu a psaní textu autorka pracovala s velkým
nasazením – pravidelně konzultovala a byla velmi iniciativní.
Po formální stránce neshledávám na výsledném textu žádné nedostatky. Je psán čtivým, odborným
jazykem. Jazyková a stylistická úroveň je poměrně vysoká. Práce s literaturou je dobrá. Autorka
kriticky čerpá jak z aktuálních českých studií, tak i ze zahraničních zdrojů. Absence tradičního dělení na
teoretickou a empirickou část je nahrazena rozšířenou diskusí, která široce představuje dostupné
teoretické koncepty i konfrontuje vlastní nálezy s aktuálními výzkumy. Za povšimnutí stojí, že se
autorka snažila zohlednit různé teoretické zdroje, a to i takové, které jsou v paradigmatickém sporu
(sociálně-konstruktivistické teorie versus evolučně-biologické teorie). Otevřenost vůči různým
myšlenkovým tradicím je obvykle ku prospěchu hlubšímu porozumění studovanému tématu. Na
druhou stranu však hrozí v důsledku toho určitá konceptuální roztříštěnost (mozaikovitost výsledné
interpretace). Autorka se sice snaží o vzájemnou konfrontaci jednotlivých tradicí, ale bohužel to nedělá
zcela důsledně.
Uvedená slabina se projevuje zvláště v závěrečné diskusi. V samotné analýze je otevřenost, k níž se
autorka propracovala (po původně hodnotícím přístupu), naopak předností. Na analýze oceňuji její
podrobnost a důvěryhodnost (ilustrace z rozhovorů jsou využívány vysoce funkčně), kvalitu samotných
rozhovorů a zejména výsledný model volby strategií vůči pracovní a rodinné životní doméně s jeho
vysokou komplexitou. Ten představuje zajímavé doplnění již dříve provedených výzkumů.
Závěr: Diplomovou práci Kristýny Horké považuji za zdařilou. Autorka prokázala schopnost provést
kvalitativní výzkum a prezentovat jej ve formě uceleného textu.
Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit známkou výborně až velmi dobře.
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