
 

 

 

Pellešová_posudek_
2015.pdf

POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 
Typ posudku: posudek vedoucí práce 
Autorka práce: Markéta Budská 
Název práce: „Pracovní prostředí českých základních a středních škol pohledem rovných příležitostí žen 
a mužů“  
Autorka posudku: Mgr. Eva Hejzlarová, Ph.D. 
 

 
Bakalářská práce Markéty Budské s názvem „Pracovní prostředí českých základních a středních škol 
pohledem rovných příležitostí žen a mužů“ si klade tři cíle: „popsat problematické aspekty českého školství 
z perspektivy rovných příležitostí žen a mužů“, „zmapovat problematické oblasti prosazování rovných 
příležitostí ve vnitřních procesech auditovaných škol“ a „navrhnout vhodná opatření pro rovné příležitosti 
ve vnitřních procesech na školách“ (s. 15). Téma bakalářské práce je originální, společensky důležité 
a relevantní, navržené cíle považuji za přiměřené ambicím bakalářské práce (možná jdoucí lehce 
nad průměr) a jejich rozklad do výzkumných otázek1 hodnotím jako zdařilý.   
 
Bakalářská práce je členěna na následující části: Úvod, 1 Vymezení pojmů, 2 Cíle práce a výzkumné otázky, 
3 Metodologie, 4 Problematické aspekty českého školství z perspektivy rovných příležitostí žen a mužů, 
5 Výsledky genderových auditů na základních a středních školách, 6 Doporučení z polostrukturovaných 
rozhovorů s expertkami, 7 Závěr, 8 Literatura. Strukturu práce považuji za přehlednou a logickou (s lehkou 
výhradou formálního rázu, že není-li číslován úvod, není důvod, aby byl číslován závěr, resp. seznam 
literatury).  
  
Teoretický rámec práce je obsažen v kap. 1 nazvané „Vymezení pojmů“. Zde jsou definovány termíny 
„gender“, „genderové stereotypy“, „pohlavně-genderový systém“, „rovné příležitosti žen a mužů“, 
„diskriminace“. Vymezení je provedeno uspokojivě a funkčně, zároveň tato část naznačuje, že těžiště a síla 
bakalářské práce jsou spíše v její empirické části. Roli teorie, resp. zakotvení v odborné literatuře pak plní 
ještě obsah kapitoly 4, kde je pozornost věnována jednak relevantním statistickým údajům, jednak dříve 
realizovaným výzkumům na toto téma.  
 
K „provedení“ kapitoly Metodologie nemám výraznější výhrady. Autorka nejprve specifikuje, jaký postup 
volí pro naplnění svých jednotlivých cílů a kapitolu dále člení na části 3.1 Genderové audity (ta je dále 
členěna na další podkapitoly věnující se různým technikám sběru dat), 3.2 Polostrukturované rozhovory 
s expertkami a 3.3 Limity práce. Popis a vysvětlení jednotlivých kroků hodnotím jako srozumitelné 

                                                 
1
 „VO 1.1 Jaké jsou problematické aspekty českého školství z perspektivy rovných příležitostí žen a mužů“ 

VO 2.1 : Jaké jsou silné stránky auditovaných škol při náboru nových zaměstnanců a zaměstnankyň z pohledu rovných příležitostí 
žen a mužů? VO 2.2 : Jaké jsou slabé stránky auditovaných škol při náboru nových zaměstnanců a zaměstnankyň z pohledu rovných 
příležitostí žen a mužů? 
VO 2.3 : Jaké jsou silné stránky u kariérových a rozvojových plánů z pohledu rovných příležitostí žen a mužů na auditovaných 
školách? VO 2.4 : Jaké jsou slabé stránky u kariérových a rozvojových plánů z pohledu rovných příležitostí žen a mužů na 
auditovaných školách? 
VO 2.5: Jaké jsou silné stránky v systému hodnocení a odměňování z pohledu rovných příležitostí žen a mužů na auditovaných 
školách? VO 2.6: Jaké jsou slabé stránky v systému hodnocení a odměňování z pohledu rovných příležitostí žen a mužů na 
auditovaných školách?  
VO 3.1 : Jaká opatření lze doporučit auditovaným školám?“ (s. 15) 



 

 

 

a dostatečné; rizika i výhody práce s ne/primárními daty, která byla sebrána v rámci zakázky Gender Studies, 
o.p.s., autorka reflektuje. 
 
Analytická část je předmětem kapitol 5 „Výsledky genderových auditů na základních a středních školách“ 
a 6 „Doporučení z polostrukturovaných rozhovorů s expertkami“. Strukturace je opět přehledná, autorka 
„vytahuje“ zajímavá témata a relativně citlivě pracuje s daty. Svá zjištění autorka výstižně shrnuje v závěru. 
Pokud bych měla vůči pojetí práce vznést výhrady či připomínky na budoucí rozpracování, týkaly by se 
kontextu, v jakém autorka uvažuje. Bakalářská práce je psaná z perspektivy rovných příležitostí, resp. 
perspektivy organizace a absentuje zde perspektiva vzdělávacího systému, jeho specifické podoby v České 
republice a možností kontroly či motivace v oblasti rovných příležitostí. Doporučení jsou tak adresována 
školám (možná jejich zřizovatelům) a opomíjen je celkový kontext řízení ve školství, který podle mých 
zkušeností tvoří velkou část problému. Tuto výtku formuluji více jako upozornění na limity takto zpracované 
práce (jak již bylo řečeno výše, práce standardy kladené na závěrečnou práci bakalářského program splňuje) 
– pokud by autorka chtěla v tématu dále pokračovat, doporučovala bych zaměřit se na rozvinutí 
veřejněpolitické roviny a „systémovějšího“ uvažování.      
 
Formální stránku bakalářské práce hodnotím jako průměrnou. Jazykové vyjadřování nijak nevybočuje, čas 
od času „ujede“ mezera či překlep, ale ne v míře, která by rušila, obecným „evergreenem“ závěrečných prací 
je ponechání jedno- či souhláskových předložek a spojek na konci řádku. Z podstatnějších aspektů bych 
upozornila jen na nedostatky při pojmenování schémat/grafů, kde chybí názvy, a autorka se nejednotně 
rozhodovala o tom, zda za odkaz na zdroj vloží volný řádek nebo ne, a dále na nejednotné formální 
zpracování seznamu literatury. Seznam literatury čítá 35 položek.  
 
Na bakalářské práci Markéty Budské oceňuji zejména volbu zajímavého a nepříliš často zpracovávaného 
tématu, jeho solidní zpracování, a tím prokázanou znalost akademických standardů a postupů. Bakalářskou 
práci Markéty Budské na základě výše uvedeného doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit známkou 
„výborně“. 
 
Možné otázky pro komisi, resp. autorku:  

- Limitem Vaší bakalářské práce je přístup k datům, na jejichž sběru jste se sama nepodílela. Kdybyste 
měla tu možnost, jaká data byste dále sbírala a v čem by Vám pomohla?  

- Jaké byly reakce auditovaných škol na výsledky genderových auditů? 
 
V Praze dne 30. května 2016 
 

Mgr. Eva M. Hejzlarová, Ph.D. 


