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 POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

 

 

Typ posudku: oponentka 

Autor/ka práce: Mgr. Andrea Soumarová 

Název práce: Faktory ovlivňující nízký počet žen v IT profesích v České republice 

 

Vedoucí práce: doc. Milan Tuček, CSc. 

Oponent/tka:  doc. PhDr. Jadwiga Šanderová, CSc. 

Navržené hodnocení: v případě úspěšné obhajoby E 

 

 

Zdůvodnění Vašeho hodnocení práce (zejména výhrad a kritických připomínek) rozepište 

podle níže uvedených kritérií. 

 

Oponovala jsem rovněž první verzi textu, kterou autorka neobhájila. 

 

1. Je cíl práce (výzkumná otázka) jasně formulován a odpovídají mu závěry? Je práce vhodně 

strukturována? 

Práce doznala jen dílčích změn, struktura, až na přeskupení několika kapitol v těle textu, zůstala 

stejná. Z formálního hlediska má tedy práce i nadále  standardní strukturu empirické stati. Otázka  

a hypotézy jsou jasně formulovány a v závěru na ně autorka odpovídá. Problémem však zůstává 

charakter otázek ve formě hypotéz. Více viz bod 3 tohoto posudku.  

 

2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty? 

Seznam literatury doznal řadu změn. Autorka vypustila z textu i seznamu nadbytečné tituly. 

Doplnila některé relevantní zahraniční tituly týkající se problematiky zapojení žen v IT profesích, 

zejména v rámci obhajoby doporučenou práci.  

 

3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich 

zpracování? 

Výzkumnou část diplomové práce autorka staví na kvalitativním výzkumu(str.38) jejž opírá o 

analýzu cca 30 polostrukturovaných rozhovorů, přičemž k datům i nadále přistupuje z pozic 

kvantitativního výzkumu. Z analytické části sice vypustila četnosti a grafy četností různých odpovědí 

a rozšířila citace rozhovorů, jež tu a tam konfrontuje s dosavadními poznatky, nicméně ve shrnutí 

(kap. 7.3.) kvantitativní rétorika zůstává beze změny, stejně jako  pasáž, v níž formuluje hypotézy 

(kap. 6.1 a 6.2), s výjimkou hypotézy „Ženy nemají potřebné biologicky dané schopnosti pro to, aby 

se mohly v oboru informačních technologií dlouhodobě uplatnit“, kterou  nahradila hypotézou 

„Ženy nemají potřebnou důvěru ve své schopnosti, proto se bojí do boru informačních technologií 

vstoupit“. Podobně i závěr zůstává téměř beze změny až na tvrzení, že se nepotvrdila hypotéza, že 

„ženy nemají potřebnou důvěru ve své schopnost a proto se bojí do oboru informačních oborů 

vstoupit“, jímž nahradila původní tvrzení, že „Ženy nemají potřebné biologicky dané schopnosti pro 

to, aby se mohly v oboru informačních technologií uplatnit“. Jde tedy i nadále o zobecňující tvrzení, 

k nimž však zvolená metoda (povaha dat) vůbec neopravňuje. Použitá data tudíž neodpovídají cílům 

výzkumu a povaze závěrů, k nimž autorka na základě výzkumu dospěla.  
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4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a? 

Z toho, co jsem uvedla výše ohledně kvality dat, vyplývá, že kvalita argumentů týkajících se závěrů 

opřených o vlastní výzkum je i nadále nulová.  

 

5. Jsou v práci autorova/autorčina  tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých? 

Ano. 

 

6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?      

Odkazový aparát je vylepšen. Některé tituly (např. Cápová 2017) byly doplněny. Nicméně nadále 

chybí přesné odkazy na zdroje některých statistických údajů (např. MŠMT 2016, Studenti vysokých) 

Některé odkazy na internetové zdroje jsou neúplné, neodkazují totiž přímo na texty, ale jen na 

domény (např. www.czechitas .cz, https://news.microsoft.com/cs). V textu standardní jazykové 

úrovně přibylo pár hrubek (např. str. 24 nebo 59).  

 

7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké). 

Autorka podle mého názoru přistoupila k revizi své diplomové práce poněkud svérázným způsobem. 

Na místo toho, aby se zamyslela nad metodou, kterou zvolila, a změnila cíle a výzkumnou otázku, tj. 

celou strategii analýzy a povahu závěrů, rozhodla se pro drobné změny na základě dílčích 

připomínek, jež byly míněny spíše jako příklady dokládající nevhodnou formulaci výzkumné otázky 

nebo  nevhodně uplatněnou metodu. Posílila tak ve mně  přesvědčení, že si pořádně nepřečetla ani 

jednu z učebnic metod, na něž odkazuje, takže ani nadále nemá jasno o možnostech a limitech 

kvalitativního přístupu. Jinými slovy tedy autorka nerozumí metodě, kterou zvolila, což považuji 

v diplomové práci za velmi závažný nedostatek.  

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

Srovnejte přednosti a slabiny kvalitativního a kvantitativního přístupu v sociologickém výzkumu a 

na tomto pozadí  zhodnoťte výzkum, který jste provedla, a závěry, k nimž jste na jeho základě 

dospěla.  

 

Celkové hodnocení práce:  

Autorka prokázala, že ví, jak má být strukturována empirická stať a svá tvrzení umí jasně oddělit od 

převzatých. Má také určité povědomí o tom, jak vést odkazový aparát. Dokáže formulovat 

sociologicky relevantní problém, zpracovat k němu relevantní literaturu a dohledat relevantní 

údaje. Naprosto nedostatečnou úroveň však má práce v empirické části, a to z  hlediska volby a 

uplatnění výzkumné metody, což považuji za závažný nedostatek. Pokud autorka v rámci obhajoby 

komisi přesvědčí, že se alespoň dodatečně seznámila s limity kvalitativního přístupu a možnostmi 

jeho uplatnění, navrhuji práci přijmout a hodnotit ji známkou E. V opačném případě navrhuji práci 

hodnotit známkou F.  
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