
Posudek na bakalářskou práci Anny Jaskové „Administrativní práce jako 

svobodná volba?“

Anna Jasková si pro svůj bakalářský projekt vybrala zajímavé téma, které navíc 

vychází z jejích osobních zkušeností, což vždy považuji za přínosné. Výzkumů 

zaměřených na administrativní pracovnice se v ČR nedostává a snahu podívat se blíže na 

to, jak si konstruují své pozice a co formovalo jejich kariérní volby, hodnotím kladně. 

Vhodně je zvolená i výzkumná metoda založená na rozhovorech, která dává ženám hlas 

a možnost formulovat své zkušenosti svými slovy.

Autorku musím pochválit, pokud je o formální stránku věci. Práce je prosta 

obvyklých nešvarů (překlepy, pravopisné chyby atd.). Konzistentní je také odkazovací 

aparát a práce je přehledně a logicky strukturovaná. Vylepšit by se ale dalo členění textu 

do odstavců, které jsou nezřídka příliš dlouhé.

V úvodu Teoretické části autorka diskutuje nejširší východiska své práce, ale 

nejsem si jist, že je nutné vymezovat takové pojmy jako je sociologie. Není bohužel 

pravda, že „Sociologická paradigmata se v převaze na vědeckém poli střídají v závislosti 

na historickém období a okolnostech“ (str. 5). Na rozdíl od paradigmat v přírodních 

vědách, totiž dnes vesele koexistují vedle sebe, což vede k mnohým sporům i 

inspirativním tenzím. V této souvislosti ale není jasné, s jakou definicí pojmu paradigma 

autorka pracuje, přičemž jich v sociologickém diskurzu existuje několik. Není totiž jasné, 

zda si uvědomuje, že vedle sebe staví dvě různá pojetí pojmu, když hovoří o

paradigmatu interpretativní sociologie a paradigmatu feministickém. U obhajoby by to 

mohla osvětlit.

Dále by se mohla zastavit u vztahu pojmů gender a pohlaví. Z textu totiž není 

zřejmé, zda si uvědomuje, že oba jsou sociálními konstrukty. Skutečně se také chce 

držet pojmu patriarchální společnost? 

Diskuse postavení žen na pracovním trhu je na dobré úrovni, ale není mi jasné, 

proč autorka v této souvislosti více nevyužila Kimmela, kterého cituje na jiných místech. 

Pomohl by jí totiž zodpovědět některé otázky, které si rétoricky klade a se kterými jí 

citované autorky a autoři moc nepomáhají. Ptá-li se například: „z čeho vlastně v naší 

společnosti ona nerovnost žen vůči mužům pramení a jak si ženy toto své podřízené 

postavení projevující se rovněž na pracovním trhu „zasloužily“ (str. 10), Kimmel by ji 

zavedl do doby, kdy se pracovní trh, jak jej známe, konstituoval a ukázal by jí, jak velký 

vliv mají do současnosti genderové ideologie práce, které se v té době formovaly. Lépe 

by jí také osvětlil příčiny a důsledky genderové segregace, než například Křížková a 

Sloboda, protože by vše nesváděl jen na biologický determinismus a nepletl by si příčiny 



s mechanizmy reprodukce genderové segregace: „Příčiny genderové segregace mají 

kořeny často už v dětství, v době, kdy si začínáme vytvářet své představy o světě, o 

tom, jak by to v něm mělo fungovat a jakou roli ve společnosti bychom jednou měli sami 

zaujmout“ (str. 12). Podobně: 

Příčiny a důsledky genderové segregace lze jen velmi těžko oddělit, jelikož jde o propojený systém, 

kde se jednotlivé jevy vzájemně reprodukují. Existující nerovnosti, které vznikly z určité příčiny, např. 

rozdílného zacházení se ženami a muži, jsou nejen nadále udržovány, ale dále produkují rozdílné 

zacházení, které se pak stává důsledkem, ale i další příčinou přetrvávání a reprodukce tohoto procesu. 

(Křížková & Sloboda, 2009, s. 31)

Příčinou genderové segregace není rozdílné zacházení, ale existence konkrétního 

genderového řádu, který je reprodukován například prostřednictvím rozdílného 

zacházení. 

Celkově je však Teoretická práce zpracována na vysoké úrovni a hodnotím ji velmi 

kladně.

Empirická část začíná diskusí o metodologii, kde autorka začíná Formulací 

výzkumných otázek. Zde mne překvapilo, že si klade například podotázku: „Má na cestu 

k profesi mých informátorek vliv možné působení genderové normy?“ (str. 22). Není to 

jedno z východisek práce? Jinak je diskuse metodologie opět na velmi dobré úrovni a 

dostatečně čtenáře orientuje.

V analýze si autorka všímá řady důležitých fenoménů a je vidět, že k datům 

přistupuje v mezích možností citlivě a s respektem. Někdy však dostatečně nevyužívá 

vlastního teoretického aparátu a vzdělání v genderové problematice. Není mi například 

jasné, proč považuje za zajímavé zjištění, že podle respondentek: „muži pracují na 

administrativních pozicích bez pocitu dehonestace v případě, že jsou tyto pozice označeny názvy, 

které vyzdvihují jejich vyšší důležitost, tedy prestiž a jsou lépe placeny“ (str. 30). Z genderové 

perspektivy je to naprosto očekávatelné. Podobně nerozumím tomu, proč autorka považuje za 

paradoxní, „že ačkoli z mého výzkumu vyplynulo, že jsou muži v očích mých komunikačních 

partnerek méně pečliví, méně trpěliví a méně zodpovědní, tak jsou podle nich náročnější, co se 

týká mzdy i prestiže pozice, na níž jsou zaměstnáni. Je jen těžko uvěřitelné, že mužská část 

populace, která podle mých informátorek trpí nedostatkem těchto pro práci klíčových vlastností, 

má v průměru větší plat než ženy celkově a dokonce také v rámci administrativy, kde tvoří 

menšinu“ (str. 35). Z genderové perspektivy na tom nic paradoxního není, ba naopak.

Někdy jsem také nerozuměl jejím analytickým úvahám. Například, když píše: „Když jsem 

chtěla zjistit, zda jsou u mých informátorek přítomny předsudky, které by se týkaly vhodnosti či 



nevhodnosti určitých povolání pro muže nebo ženy, tak jsem se jich ptala na to, zda si myslí, že 

dnes mohou muži i ženy pracovat v jakékoli oblasti. Pokud shledaly, že ne, pak jsem se jich 

tázala, v jakém zaměstnání jim přijdou muži či ženy nepatřiční“ (str. 35). Předsudky přeci byly 

patrné i v odpovědích na ostatní otázky. V této souvislosti bych uvítal systematické podchycení a 

kategorizaci předsudků, se kterými respondentky pracovaly.

Samostatnou kapitolu by si podle mne zasloužila diskuze všudypřítomného biologického 

determinismu. Podobně by bylo zajímavé systematicky podchytit, kolikrát ženy implicitně i 

explicitně říkají, že pracují více než jejich kolegové na stejných pozicích. U mnoha citací se také 

doslova vnucoval Bourdieův koncept symbolického násilí, který však autorka nevyužila. 

Celkově ale analýza splňuje nároky kladené na bakalářskou práci a přinesla některá 

zajímavá zjištění. Například obrázek ekonomických středních škol je varovný. 

S uvážením výše uvedených komentářů hodnotím práci celkově jako výbornou.
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