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Posudek vedoucí 

k bakalářské práci Agáty Hrdličkové 

Faktory, které ovlivňují rozdíl mezi platy žen a mužů 

v e-commerce a online marketingu  

Ing. Inna Čábelková, Ph.D. 

V této práci se autorka zaměřuje na rozdíly mezi platy žen a můžu v e-commerce jelikož se 

domnívá, že e-commerce se značně odlišuje od jiných oborů z hlediska zkouření práce a 

rodiny a možnosti nastavit měřitelná KPI. Vzhledem k tomu, že velké množství práce v e-

commerce lze vykonávat z domova, nabízí tento segment více příležitosti pro matky s malými 

dětmi. Jednodušší nastavení KPI umožňuje lepši monitorování a srovnávání výkonnosti 

pracovníků a tím snižuje rozdíly mezi platy mužů a žen dané subjektivními faktory. 

Práce je členěna na teoretickou a empirickou části. V teoretické části autorka diskutuje 

existující poznatky o genderových nerovnostech a právních rámcích, uvádí důvody a důsledky 

těchto nerovností a uvádí specifika e-commerce. Cílem empirické části práce je „zjistit, jaké 

faktory ovlivňují rozdíl mezi platy mužů a žen v e-commerce a online marketingu v České 

republice. Předpokládám, že tento rozdíl souvisí především se ztrátou praxe či kontaktů 

během mateřské a rodičovské dovolené (Nižší platy žen v porovnání s platy mužů jsou 

způsobeny přerušením praxe během mateřské a rodičovské dovolené.), dále pak s možností 

práce z domova (Možnost práce z domova snižuje rozdíl mezi platem žen a mužů.), s 

asertivitou (Ženy, které jsou asertivnější, se svým platem více blíží průměrnému platu mužů.), 

a nastavením klíčových ukazatelů výkonnosti (Ženy, které mají nastavené klíčové ukazatele 

výkonosti, mají plat, který se více blíží platu mužů.) nebo s velikostí firmy (Čím větší je 

firma, tím menší rozdíly mezi platy žen a mužů v ní panují.). Možná to souvisí i s tím, jak 

moc náročné je získat zaměstnance v dané oblasti, což zjišťuji v dotazníku otázkou na četnost 

kontaktování headhuntery (U pozic, na které se hůře shánějí specialisté, je menší rozdíl mezi 

platy žen a mužů.).“ (s. 17) 

 

Pozitiva práce  

 Aktualita tématu 

 Autorka používá cizojazyčnou literaturu 

 Dobra struktura práce 

 Vlastní sběr dat 
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 Předvýzkum ve formě focus group 

 Vhodná a kvalitně provedená statistická metoda (multifaktorová regresní analýza) 

 Autorka diskutuje omezení indikátorů, a možné jiné interpretace otázek v dotazníku.  

 Diskuse případu kde autorce se prokázal opak než očekávala 

 Dobrá grafická úprava  

Připomínky a otázky k obhajobě 

 Poněkud nestandartní prezentace statistických údajů v tabulkách, ovšem tato 

prezentace nepůsobí zásadní nepochopení.  

 Práci by prospělo rozšíření teoretické části. 

 

Práci doporučuji k obhajobě. Navrhuji hodnocení 1.  

 

V Praze dne 22.1.2018      Ing. Inna Čábelková, Ph.D.  

 


