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Životné dráhy žien pracujúcich v ICT sektore

Cílem této bakalářské práce bylo zjistit, jaké cesty vedou ke vstupu žen do tak 
maskulinizovaného segmentu pracovního trhu, jakým je ICT sektor. Výzkumná 

otázka i podotázky jsou velmi přesně formulovány v Úvodu, dobře je také 
představena základní situace a odůvodněna volba tématu stejně jako volba 

metody. 

Teoretická část je velmi dobře, logicky, strukturovaná a ukázněně vztažená 

k výzkumné otázce, autorka dobře kontroluje svou výzkumnou linii, což u 
bakalářských prací nebývá samozřejmé. Kvalitní strukturu má představení 

zejména feministické debata k tématu, nechybí žádná ze základních dimenzí 
problému. Od obecného přehledu základních tezí pak autorka přechází 
k poznatkům o situaci v ČR. I jednotlivé části teorií jsou vnitřně dobře 

strukturovány, autorka má dar psát jasně a přehledně.

V empirické části jsou opět představeny výzkumné otázky (autorka ovšem 

uvádí, že je jich pět, ve skutečnosti však vidím jen tři) a odůvodněn scénář 
rozhovoru. Stručně jsou představeny techniky sběru a analýzy dat, etika 

výzkumu a další náležitosti, standardně je představen vzorek - v této souvislosti 
je na místě uvést počáteční problémy s hledáním komunikačních partnerek, 
které se posléze podařilo překonat, to by možná stálo za to okomentovat u 

obhajoby.

Nalezené axiální kategorie jsou vesměs nosné, dobře představené a ilustrované, 

přesto bych uvítala ještě větší převahu vlastních interpretací a provazování 
materiálu s teoriemi nad citováním výroků, jakkoli jsou samy o sobě zajímavé. 

Rovněž – a souvisí to i s dalšími možnostmi využití genderových teorií -  bylo 
možné jít do větší hloubky v genderové analýze.  Lze říci, že autorka uspokojivě 
zpracovala svůj materiál právě v rovině fenoménů, které uvádí ve zmíněné 

feministické diskusi k tématu, avšak co se týče genderového vhledu, je zde ještě 
značný prostor pro skutečnou analytickou imaginaci. Ocenit je naopak třeba, že 

autorka jednak vedla evidentně rozhovory dobře, neboť materiál je živý a
zajímavý, a jednak to, že se vyhnula potenciální pasti schematického názoru na 
genderovou diskriminaci a rozebírá tuto otázku velmi diferencovaně, ctí svůj 

materiál. U poslední otázky, která se týká reflexe situace narátorkami, se mi líbí, 
že si autorka uvědomuje, že tyto mohly být ovlivněny předchozím dotazováním. 
Závěry adekvátně shrnují hlavní zjištění. 



Shrnuto: tato práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci, je dobře 

strukturovaná a všech svých částech obratně sepsaná a přináší zajímavé 
poznatky. Doporučuji ji k obhajobě, a navrhuji hodnocení výborně.
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