
 
 
 
 

Posudek na bakalářskou esej 
 

Helena Rákosníková, Strukturování času u nezaměstnaných pražských žen, Univerzita 
Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií, Praha 2007, 58 stran vlastního textu, od 
strany 59 přílohy, celkem 83 stran. 
 
 
          Autorka bakalářské práce zvolila bezesporu velmi aktuální téma, navíc téma, respektive 
problém, který je pro českou společnost relativně nový a s nímž se společnost jako celek i 
„postižení“ jednotlivci i řadu let po změně společensko ekonomické situace jen  obtížně a 
problematicky vyrovnávají. Předloženou bakalářskou esej strukturovala  Helena Rákosníková  
vedle úvodu a závěru do třech stěžejních částí – kapitoly druhé až čtvrté (2. kapitola - 
„Nezaměstnanost“ s. 8 – 15,   3. kapitola - „Faktory vlivu na časovou strukturu“ s. 17 - 24   a  
4. kapitola označená jako „Empirická část“ s. 25 - 52), přičemž za závěrem následuje u 
bakalářských prací ne zcela obvyklá stať „Diskuse a doporučení“ (kapitola 6.) a dále seznam 
použité literatury (kapitola 7.)  V obsahu uvedená kapitola osmá představuje ve většinové  
struktuře bakalářských prací samostatnou přílohu – zde číslováno průběžně. 
 
          V úvodu své eseje Helena Rákosníková definovala výzkumný problém, a to pojetí 
časové struktury nezaměstnaných s upřesněním svého konkrétního přístupu ke zkoumané 
otázce. Rozhodla se „sledovat strukturování času nezaměstnaných z postojů a vnímání 
respondentek, tedy osobní dimenzi časové struktury a účelného využití času“. 
 
          Ve druhé kapitole se autorka důkladně věnovala fenoménu nezaměstnanosti, přičemž se 
zaměřila na několik problémových rovin. Na jedné straně se pokusila zmapovat „Vývoj 
nezaměstnanosti v ČR po roce 1989“ a na druhé straně zaznamenat „Aktuální míru 
zaměstnanosti a nezaměstnanosti v ČR“. Specifickou pozornost věnovala, a to je třeba 
vyzdvihnout, vymezení, respektive užívání pojmu nezaměstnanost pro statistickou evidenci a 
evidenci v rámci pracovních úřadů. Do této kapitoly zahrnula H. Rákosníková i problémy 
související jako např. rizikové skupiny nezaměstnaných, význam práce pro člověka a 
důsledky ztráty zaměstnání, či otázky času, jeho kvality a naplnění ve volném čase. Třetí 
kapitolu pak věnovala různým úhlům pohledu na rozmanité faktory, které mají vliv na 
časovou strukturu nezaměstnaných. Využila přitom řady závěrů výzkumů, které se týkaly 
nezaměstnanosti, přičemž se dílčími faktory inspirovala pro koncipování empirické části své 
bakalářské práce. 
 
          Stěžejní část bakalářské eseje Heleny Rákosníkové představuje kapitola čtvrtá (s 
názvem „Empirická část“), kde autorka nejprve podrobně charakterizovala metodiku 
shromažďování, kategorizace a kódování dat, přičemž se opírala o práce J.Hendla a Strausse a 
Corbinové. V rámci kvalitativního terénního výzkumu, který probíhal po dobu 12 měsíců, 
získávala respondentky (ochotné poskytnout rozhovor na téma časové struktury v době 
nezaměstnanosti) metodou „sněhové koule“, přičemž celkově pracovala se sedmi 
respondentkami, jejichž skupina nebyla vymezena ani věkem, ani vzděláním, ani délkou 
praxe a ani délkou nezaměstnanosti. Jediným pojítkem respondentek bylo jejich pražské 
bydliště. Součástí charakteristiky oslovených žen je v podkapitole 4.3.1 tabulka „Základní 
deskriptivní údaje o respondentkách“. 



 
           Pro sběr dat v terénu použila autorka dva metodologické nástroje, a to vlastní 
polostandardizovaný dotazník jako podklad pro realizaci rozhovoru a Rotterovu škálu 
k měření lokalizace kontroly (standardizovaný dotazník převzatý z internetu). Oba dotazníky 
jsou součástí přílohy bakalářské práce. Autorský polostandardizovaný dotazník je členěn do 
tří rovin, přičemž první zahrnuje otázky týkající se vlastní časové struktury, druhá 
problematiky sebedůvěry, sebehodnocení a prožívání a třetí rovina se týká dotazů ohledně 
finanční deprivace. Z těchto tří základních rovin, respektive kategorií, vycházela autorka při 
zpracovávání získaných dat, přičemž si stanovila řadu subkategorií, do kterých zařazovala 
výpovědi sedmi respondentek a po té zhodnotila časovou strukturu v souvislosti 
s jednotlivými faktory. Přičemž u dílčích problémů uváděla po grafické stránce odlišené dílčí 
závěry, které v samotném závěru své bakalářské práce přehledně shrnula. 
 
           Bakalářská esej H. Rákosníkové je před seznamem literatury doplněna kapitolou 
s názvem „Diskuse a doporučení“, kde se autorka nad rámec svého výzkumu zamýšlela nad 
tím, co je hlavním motivem strukturování času oslovených nezaměstnaných žen a na svém 
výzkumném vzorku se na podkladě výpovědí respondentek pokusila vytvořit určitou 
typologii. Součástí závěrečné průběžně číslované přílohy je přepis rozhovorů se třemi 
respondentkami. 
 
          Zpracování bakalářské práce Heleny Rákosníkové vykazuje osobní zaujetí sledovanou 
problematikou a specifický přístup k pojednávanému tématu, jehož uchopení nebylo snadné. 
A tento přístup je třeba hodnotit. Práce má logickou strukturu i pěknou grafickou úpravu. Na 
druhou stranu se autorka nevyvarovala některých nedostatků. Např. u přehledových tabulek 
(str. 28, 44, 47) chybí obvyklé označení tabulky – tedy číslo a název, v příloze bakalářské 
eseje jsou uvedeny přepisy pouze tří z celkových sedmi realizovaných rozhovorů. Rovněž 
poznámkový aparát, respektive odkazy na použitou  literaturu jsou zcela  nejednotné – srv. s. 
6, 8, 9, 11 atd. Společnou charakteristikou  respondentek – nezaměstnaných žen je pouze  
pražské bydliště a početnost sledované skupiny je nevelká. 
  
          Souhrnně však bakalářská práce Heleny Rákosníkové  odpovídá požadavkům, které 
jsou na tento typ závěrečných studentských  prací kladeny a doporučuji ji proto 
k obhajovacímu řízení. Navrhuji bodové hodnocení v rozmezí  39 - 41    kreditních bodů. 
 
 
V Praze dne 13. března 2007                                                     Miloslava Turková 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


