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Posudek vedoucí 

k bakalářské práci Moniky Bicanové 

Přistup žen k jejich práci v ČR – preference z hlediska vzdělanostní úrovně 

 

Ing. Inna Čábelková, Ph.D. 

 

Ve své bakalářské práci se autorka zabývá tématem Preferenci žen v pracovním prostředí 

z hlediska jejích vzdělání.  Práce je dělená na teoretickou a empirickou části. V teoretické 

části práce autorka popisuje možnosti žen v ČR dosáhnout vyššího stupně vzdělání, definuje 

pojmy práce a zaměstnání, popisuje genderové rozdíly v profesích a zaměstnaností. Pak 

autorka uvádí teorie vysvětlující motivaci žen dosáhnout vysokoškolského vzdělání a 

preferenční teorii Catherine Hakim. Vzhledem k preferencím,  uváděným v názvů práce, 

autorka zmiňuje i teorii lidského kapitálu a pyramidu potřeb Abrahama H. Maslowa. Pro 

ilustraci problému skloubení práce a zaměstnaná, autorka popisuje i systém denní péče pro 

děti do 6 let v ČR. V poslední kapitole teoretické části autorka rekapituluje základní teoretická 

východiska, která pak používá pro zdůvodnění hypotéz testovaných v empirické části práce.  

 

V empirické části práce si autorka klade za cíl statistický prokázat, že vysokoškolsky 

vzdělané ženy mají jiné preference v pracovním životě ve srovnání se středoškolsky 

vzdělanými ženami. Autorka popisuje použita data a metodu výzkumu, uvádí metodu 

výzkumu. Poslední kapitola práci uzavírá 

 

Pozitiva práce  

 Práce je dobře strukturovaná  

 Výzkum je přehledně popsán 

 Na konci teoretické části v shrnuti autorka uvádí i souhrn teoretických východisek, 

použitých k formulaci hypotéz.  

 Autorka uvědomuje i omezení vlastního výzkumu  

 Autorka si uvědomuje i možný vliv třetích proměnných 

 

Připomínky a otázky k obhajobě 
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 Teoretická část je poměrně nesourodá a málo vystihuje argumentaci potřebnou 

v empirické části.  

 Celkové formátování práce je poněkud velkoryse, co se tyče prostoru před kapitolami 

a po nich. 

 Některé údaje, které autorka uvádí ve statistických tabulkách pro pochopení práce 

nejsou potřeba.  

 Jednodušší statistická metoda, ačkoliv korektně použitá.  

 

 

Celkově práci doporučuji k obhajobě. Navrhuji hodnocení v rozmezí trojky. 

 

V Praze dne 17.1.2014      Ing. Inna Čábelková, Ph.D.  

 

 


