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Velmi oceňuji autorkou zvolené téma, které přináší nový pohled do oblíbené a často řešené 

problematiky návratu žen do zaměstnání po rodičovské dovolené. 

 

V úvodu práce autorka za využití relevantní literatury podrobně vymezuje výzkumný problém. 

Cílem této práce je zjistit, jaká je role zaměstnavatele při podpoře žen, vracejících se zpět do zaměstnání 

po rodičovské dovolené, v rámci konceptu společenské odpovědnosti firem. K naplnění tohoto cíle pak 

chce autorka dojít jednak zodpovězením souvisejících obecnějších otázek, ale i konkrétních 

výzkumných otázek zaměřených na případovou studii konkrétního zaměstnavatele.  

Velmi přehledně je zpracována kapitola věnovaná výkladu pojmů souvisejících s participací žen na 

trhu práce.  

Pro ukotvení práce autorka zvolila poměrně nový koncept „společenské odpovědnosti firem“. 

Přestavení tohoto konceptu opírá o relevantní literaturu. 

Následuje poněkud deskriptivní kapitola zaměřená na popis jednotlivých opatření podporujících 

ženy po rodičovské dovolené na trh práce ze strany zaměstnavatele. Nicméně autorka zde prokazuje 

schopnost realizovat tzv. „desk reserch“, jako nezbytnou podmínku pro empirické šetření. 

V úvodu empirické části práce autorka předkládá přehledným způsobem metodický postup 

realizace případové studie ve firmě ŠKODA AUTO. Oceňuji kombinaci metod sběru dat - 

dotazníkového šetření a následných polostrukturovaných rozhovorů. Autorka pracuje s relevantní 

metodologickou literaturou a celé empirické šetření je zpracováno velmi kvalitně – od pilotáže, přes 

zpracování dat, jejich interpretaci až k závěrům.  Práce přináší velmi zajímavá a nová zjištění, která 

by jednak mohla sloužit pro další výzkum. Zároveň je autorka, jak předesílá v úvodu práce, může 

využít jako podklad pro tvorbu firemní politiky vstřícné k ženám pro rodičovské dovolené. 

 



 

 

 

Formální úprava práce: Formální úprava práce je na vynikající úrovni. Autorka text prokládá 

přehlednými tabulkami a grafy, prokazuje stylistickou dovednost a správně cituje.  

 

Celkové hodnocení práce: Jedná se o mimořádnou bakalářskou práci, v níž autorka prokazuje 

nejen znalost problematiky, analytické dovednosti, talent pro výzkum v terénu, ale i schopnost „mít 

vizi“ pro další uplatnění výsledků v praxi. Z výše zmíněných důvodů doporučuji práci k obhajobě a 

navrhuji ji hodnotit jako „výbornou“. 

 

 

V Praze dne 8.6 2015          Mgr. Karolína Dobiášová 
                          
  


