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bodů 

Získané 
body 

Hlavní kritéria    
 Výzkumná otázka, 

formulace problému 
10 5 

 Teoretický konceptuální 
rámec 

30 20 

 Metodologie, analýza 
argumentace 

40 25 

Celkem  80 50 
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kritéria 

   

 Zdroje 10 8 
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 Formální kritéria 5 5 

Celkem  20 18 
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Slovní hodnocení: 

Hlavní kritéria: Autorka si v úvodu práce stanovila čtyři otázky reflektující 
ve velmi širokém záběru problematiku nerovnosti v odměňování mezi 
pohlavími v kontextu politiky Evropské unie. Odpověď na ně by si vyžádala 
pravděpodobně daleko obsáhlejší práci, než jaká je zde předložena. Za 
zmínku zde stojí, že tyto otázky se do značné míry liší od těch, které byly 
stanoveny v projektu práce. V tomto smyslu je třeba zmínit i skutečnost, že 
se autorka odchýlila při zpracování textu i od původního záměru 
komparovat vybrané členské státy EU z hlediska uplatňování politiky 
rovnosti pohlaví v oblasti odměňování. Problém dat a měření je diskutován 
v kapitole 2, ale v kapitole, která měla být empirickou analýzou, se s ním 
autorka nijak nevypořádává.    
Text práce je přehledně strukturován, vcelku čtivě napsán, založen  
převážně na sekundární literatuře. Nicméně při zpracování textu autorka 
prokázala schopnost postavit argumentaci na relevantních zdrojích. Práce 
je doplněna přílohami se základními statistickými údaji. 
 
Vedlejší kritéria: 
Práce je založena na dostatečném výběru literatury i primárních zdrojů. 
Stylistická a jazyková úroveň textu vcelku dobrá. 
 
Celkové hodnocení: 
Celkově přehledná i čtivá práce, která nicméně rezignovala na řadu 
původních cílů a v důsledku je pouze přehledem bez jasně vymezené 
analytické ambice. 
 
Výsledná známka: 2-3 
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