
r/ 
U niverzita Karlova Praha 
Filozofická fakulta 

Katedra Andragogiky 
a personálního řízení 

Posudek diplomové práce "Specifika stresu ženy v managementu" 
Autorka práce: Lenka Krákorová, 2006 

Předkládaná práce vyčerpávaJ1Clm způsobem pokrývá jedno z celospolečensky 
aktuálních témat, a sice specifika postavení :žen na trhu práce. V užším smyslu 
autorka mapuje vývoj a současný stav v oblasti rovnosti šancí v ČR a pokouší zjistit, 
zda je možné skloubit profesní rozvoj s tradičními rolemi, které jsou ženám 
připisovány, zabývá se negativním dopadem konfliktu rolí a poukazuje na jeho vliv 
na rozvoj stresu. Autorka se pokouší se identifikovat dílčí pracovně-vztažné 

stresory a najít způsob, jak je eliminovat. Zamýšlí nad problematikou work-life 
balance a představuje základní způsoby zvládání stresu (resp. jeho prevence). 

Práce je rozdělena do osmi hlavních kapitol. V úvodu autorka zdůvodňuje volbu 
daného tématu a představuje strukturu práce. První kapitola je věnována srovnání 
několika teoretich.ich koncepcí, na základě kterých autorka vymezuje problematiku 
stresu, kategorizuje jednotlivé druhy stresorů, popisuje průběh stresové reakce a 
dále se zabývá způsoby prožívání stresu a jejich vlivem na zdraví jedince. 

Druhá kapitola je věnována vymezení požadavků, které jsou kladeny na manažery 
obecně, definuje prof tl kvalitního manažera a následně srovnává charakteristiky 
úspěšnosti na manažerské pozici, které jsou připisovány mužům a ženám. Zamýšlí 
se nad možnostmi profesního růstu mužú a žen a srovnává jejich postavení 
z hlediska odměňování. 

Ve třetí kapitole autorka nastiňuje vývoj názorů na postavení žen ve společnosti, 
poukazuje na rozdílné postavení mužů a žen v zaměstnání a rodině a upozorňuje na 
nutnost změny vnímání "tradičních" rolí. 

Ve čtvrté kapitole autorka zkoumá specifické stresogenní faktory, které vyplývají 
z generových nerovností, zamýšlí se nad možnými důsledky stresu a popisuje 
obecné zásady aktivního přístupu ke zvládání stresu. Toto téma pak dále rozvíjí v 
následujících dvou kapitolách, které jsou věnovány zvládání stresu a seznámení 
s technikami "první pomoci". 

Závěrečné kapitoly jsou věnovány problematice rovnosti šancí - sedmá kapitola 
přináší výčet legislativních úprav, které postihují problematiku rovných příležitostí, 
v osmé kapitole autorka představuje konkrétní opatření na podporu rovného 
přístupu (rovných šancí) na pracovišti. 



V závěru autorka stručně shrnuje klíčové myšlenky prace a naznačuje možná 
východiska ze současné situace. 

Práce splňuje nároky na etiku vědeckých prací, autorka použila 36 bibliogratlckých 
citací, z toho 3 zahraniční zdroje, v Bibliografii dále uvádí 7 pramenů, z toho 3 
zahraniční. s výjimkou drobných pravopisných chyb nemám výhrady k formální 
úpravě práce. Předkládaná práce svým rozsahem (92 s. + 3 přílohy) převyšuje 
běžný standard diplomových prací. 

Předkládanou diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 
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