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Zdůvodnění Vašeho hodnocení práce (zejména výhrad a kritických připomínek) rozepište
podle níže uvedených kritérií.
1. Je cíl práce (výzkumná otázka) jasně formulován a odpovídají mu závěry? Je práce vhodně
strukturována?
Cílem práce je prozkoumat představy personalistů a personalistek o rodičích, vracejících se na trh
práce po rodičovské. Jasně je tento cíl formulován až v úvodu kapitoly metodologie. Práce je
logicky strukturována a zahrnuje 1) teoretickou část, představující základní pojmy a teorie, 2)
metodologickou část, vysvětlující přístupy, techniky sběru a analýzy dat a pozici autorky vzhledem
ke zkoumanému problému a terénu a 3) výzkumnou část, strukturovanou podle okruhů zjištění.
2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty?
Autorka se opírá zejména o domácí literaturu, která je k tématu práce relevantní. Využívá však i
cizojazyčné texty.
3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich
analýzy?
Autorka provedla 12 problémově orientovaných rozhovorů. Při sběru dat i jejich analýze vycházela
také z přístupu chápajícího rozhovoru. Oceňuji její dobrou schopnost se v datech orientovat a
reflektovat práci v terénu – pružně reagovat a zpracovávat množství získaného materiálu a témat.
Výzkumná část práce je strukturována tak, aby odpovídala na výzkumný problém, který si autorka
stanovila. Autorka prokázala schopnost otevřeně reagovat na neočekávaná a nejednoznačná zjištění
a schopnost je analyzovat.
4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a?
Autorka se opírá zejména o analýzu české rodinné politiky a praxe využívání rodičovské a o teorie
genderových nerovností a genderové socializace. Dále využívá teorie duálního trhu práce a
genderové segregace. V závěrech práce se pokusila propojit zjištění z vlastního výzkumu
s poznatky z předchozích výzkumů. Oceňuji reflexi dopadu strukturálního nastavení – rodinné
politiky – na postoje personalistů a personalistek. Je škoda, že v závěru již chybí propojení
s představenými teoretickými přístupy a širší interpretace zjištění v jejich kontextu.
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5. Jsou v práci autorova/autorčina tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých?
Ano.
6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?
Autorka pracuje kvalitně s odkazy na použitou literaturu, jazyková úroveň textu je velmi dobrá a
práce je dobře zpracována po formální stránce.
7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké).
Autorka prokázala schopnost zpracovat velké množství literatury a přehledně ji prezentovat,
kvalitně a systematicky pracovat v terénu a využít inovativní techniky sběru dat a schopnost
analyzovat daný výzkumný problém. Práci by jistě prospěla ještě hlubší reflexe teoretických
přístupů i ze zahraniční literatury, které autorka nastudovala, s výzkumnými zjištěními. Ta by mohla
být námětem pro diskusi při obhajobě práce.
8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce.
1) Viz výše bod 7
2) Autorka by mohla diskutovat příčiny a specifika velmi problematického návratu matek po
rodičovské na trh práce u nás a ve srovnání s jinými zeměmi. Jaká je situace v jiných zemích
a mohou se pak lišit i představy a přístup personalistů a personalistek?

Celkové hodnocení práce:
Práce je cenným příspěvkem do oblasti zkoumání příčin nízké zaměstnanosti matek malých dětí na
českém trhu práce. Výzkumy, které se zabývají perspektivou zaměstnavatelů jsou u nás zatím
ojedinělé a nevím o jiné práci, která by v české sociologii zkoumala roli personalistů v dané
problematice. Předloženou práci doporučuji k obhajobě, kde by se autorka měla vyjádřit k některým
nedostatkům. Práci hodnotím velmi dobře.
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