Posudek na bakalářskou práci Šárky Bočkové „Kombinace pracovního a rodinného života
lékařek v ČR“
Ve své bakalářské práci Šárka Bočková zkoumá problematiku kombinace pracovního a rodinného
života v profesní skupině lékařek, u nichž je předpoklad, že náročnost tohoto povolání může mít
specifické dopady právě na strategie, jak zároveň zvládat rodinný život. Práce je teoretickoempirického charakteru, kde v první části je zejména představena obecně problematika kombinace
práce a rodiny, jsou popsány některé teoretické přístupy, specifika lékařské profese i dosavadní
výzkum přímo tohoto fenoménu v zahraničí. V empirické části pak autorka prezentuje výsledky
vlastního sociologického výzkumu, který realizovala mezi českými lékařkami.
Celkově hodnotím bakalářskou práci za velmi zdařilou. Studentka jednoznačně prokázala, že je
schopna vlastní odborné práce, od formulace výzkumného problému, navržení a praktické realizace
výzkumu i jeho standardního zpracování a interpretace. Ocenit je třeba i úsilí, jež studentka věnovala
sběru dat, a konečný soubor čítající 101 respondentek považuji za úspěch (byť není patrně zcela
reprezentativní). Zároveň se nejedná o práci čistě empirickou, v níž teorie je jen na doplnění. Naopak
je zřejmé, že teoretické poznatky a studium literatury studentce posloužily již při sestavování
výzkumného nástroje, a výsledky šetření proto autorka může dobře navazovat na existující výzkum
a poznatky. V tomto směru mi pouze chybí zhodnocení, ke kterému z teoretických přístupů z oddílu
1.2 by se na základě svých výsledků přiklonila, což může být zodpovězeno během obhajoby
bakalářské práce.
Po formální stránce považuji bakalářskou práci za bezproblémovou, práce s využívanými zdroji je
korektní a jejich rozsah i podíl zahraničních publikací zcela adekvátní typu textu. I když v textu lze
občas nalézt drobné (především formulační) nepřesnosti či neobratnosti, dané dosavadní menší
zkušeností s psaním odborných textů typickou pro studenty bakalářského programu, považuji
předložený text za dobrý příklad, jak by měla kvalitně zpracovaná teoreticko-empirická bakalářská
práce vypadat. Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením výborně.
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