
Posudek na bakalářskou práci

Anny Jaskové

Administrativní práce jako svobodná volba?

Téma práce, s nímž přišla Anna Jasková sama na základě pozorované 

skutečnosti, je stále málo diskutované a samostatně nebylo zpracováno nejen ve 
studentských, ale i odborných českých pracích. Nebezpečí pouze popisného

přístupu pak čelí výzkumná otázka vztažená k otázce svobodné volby, která toto 
téma povyšuje do takřka existenciální roviny. 

Autorka přistupovala ke svému úkolu poctivě a zodpovědně, rychle chápala 
instrukce a aktivně je naplňovala. V Úvodu velmi dobře zdůvodňuje relevanci 
tématu a formulaci výzkumné otázky jakož i volbu metody. Také zde vysvětluje 

strukturu svých teoretických východisek. V teoretické části je patrné její hledání, 
objevování (např. oboru sociologie), netváří se jako hotová odbornice, ale dává 

nahlédnout do procesu svého seznamování s tématem. Rozsah i zpracování 
teoretických východisek je přiměřené a funkční, důležité je navázání na aktuální 
české výzkumy. Teorie nejsou excerpovány bezmyšlenkovitě, ale autorka cíleně 

jde po relevantních východiscích ke své otázce - což v bakalářských pracích 
není vždy pravidlem; k suverénnějšímu osvojení diskurzu genderových studií 

ovšem ještě povede delší cesta. Vytknout musím určité nejednotnosti i chyby 
v odkazování, a to zrovna v případě mé stati ze sborníku – „Havelková in 
Formánková“ zde není správně, neboť nejde o můj výrok v textu Formánkové. 

Velmi pěkně jsou však zpracovány koncepty přímo se vztahující k profesi 
administrativních pracovnic a otázce rozporuplnosti volby.

Metodologie je představena standardně, metoda byla vhodně zvolena a 
aplikována. Autorka odkazuje na metodologickou literaturu, ale opět nikoli 

mechanicky, ale vše promýšlí. Velmi dobře je představena operacionalizace 
výzkumné otázky, tj. zdůvodněny jednotlivé podotázky. Ty byly dále 
přetransformovány do otevřených a nesugestivních otázek pro komunikační 

partnerky. 

Analýza přepisů byla rovněž provedena velmi svědomitě, autorka využívala 

konzultací, aby vytáhla zejména své interpretace na co nejlepší úroveň. Oceňuji 
mimo jiné, že si je důsledně vědoma subjektivního statusu svých zjištění, toho, 

že prezentuje výhradně vidění svých komunikačních partnerek. Nalezených 
sedm kategorií přináší řadu zajímavých zjištění, zdaleka nejen těch 
očekávatelných. Dobré je širší využití názvu některých kategorií in vivo. O 

vnímavosti k vyřčenému svědčí například její postřeh, že dotazované ženy často 
vyslovují genderové stereotypy, přestože odporují jejich vlastní zkušenosti. 



Oceňuji také to, že analýza není nahrazena citáty výroků, ale převažuje autorský 

text. Za velmi závažné považuji zjištění o pasti genderově segregovaného 
středoškolského vzdělání. Celkově je analyticko-interpretační část velmi bohatá 
a stojí za přečtení. Plasticky a strukturovaně jsou hlavní nálezy prezentovány 

v Závěrech.

Tato bakalářská práce je v mnoha ohledech vzorová: přemýšlivá, ukázněná, 

důkladná a velmi kultivovaně a inteligentně sepsaná. Doporučuji k obhajobě a 
hodnotím jednoznačně známkou výborně.
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