
Posudek oponenta na bakalářskou práci Agáty Hrdličkové „Faktory, 

které ovlivňují rozdíl mezi platy žen a mužů v e-commerce a online 

marketingu“ 
 

Celkové hodnocení 
Práce se zaměřuje na velmi zajímavé a důležité téma a je psaná čtivě a srozumitelně. Má ovšem 

chatrné teoretické zakotvení a podivně postavená empirická část značně oslabuje potenciál práce 

přinést nějaké užitečné poznatky. Práci doporučuji k obhajobě před příslušnou komisí s hodnocením 

„dobře“. 

 

Dílčí připomínky  
Gender pay gap (GPG) je významné téma celospolečenské diskuse i společenskovědního výzkumu a 

snaha o jeho prozkoumání v rámci konkrétního mladého odvětví je rozhodně chvályhodná. 

V teoretické i empirické části však spatřuji řadu nedostatků, kvůli kterým se nedá říci, že by se 

předkládaná bakalářská práce skutečně vydařila. 

Autorka bohužel příliš nezužitkovala velké množství empirických studií, které k tématu existují a jimiž 

se mohla inspirovat. Místo jejich systematického přehledu, který by napomohl i lepšímu založení 

hypotéz práce a promyšlení postupu empirické analýzy, řeší text celou škálu poměrně nesourodých 

podtémat, která jsou typicky podána značně povrchně a nepříliš dobře zorganizována. Například jen 

na s. 7-8 autorka stihne mimo jiné nadefinovat pojem gender, spojit ho se spekulativními úvahami 

Bourdieuho a Beauvoirové (nikoli tedy „Beauviorové“), zmínit dojmy, které lidé mají ohledně příčin 

nízkého zastoupení žen v managementu, bez odkazu předložit kontroverzní tezi že, „ženy a muži 

přikládají kariéře stejně vysoký význam“ (s. 8), a nakonec přimíchat i doporučení ke společenské 

reformě a školní historku transgender muže.  

Na druhou stranu, i když se textu příliš nedaří podat čtenáři systematický přehled poznání GPG, je 

zřejmé, že autorka si uvědomuje, že hrubé srovnání průměrných mezd muž a žen napříč ekonomikou 

nevypovídá v zásadě nic kromě toho, že potenciálně existuje nějaký problém. Bez dalšího zkoumání 

příčin tohoto rozdílu, mezi jehož determinanty nepochybně nefiguruje pouze gender, nemůžeme o 

problematice v zásadě nic říci. Autorka proto zmiňuje horizontální i vertikální segregaci mužů a žen a 

další příbuzná témata. Ani zde však neprovádí důkladnou rešerši existující literatury. Diskutována by 

měla být otázka odlišné distribuce charakterových vlastností u mužů a žen, popřípadě systematických 

odlišností v preferencích, což obojí může vertikální i horizontální segregaci pomoci vysvětlit (a 

podložit třeba hypotézu o asertivitě na s. 18). Nic takového bohužel práce nenabízí. Tím nechci říci, že 

by po teoretické stránce zcela selhávala, protože základní koncepty alespoň nadefinuje a důležité 

aspekty problematiky zmíní, ale přeci jen bych očekával větší hloubku – i s ohledem na to, že text je 

ve stávající podobě velmi stručný. 

Cíl práce se čtenář nedozví v úvodu práce, ale až ve čtvrté kapitole na začátku empirické části. 

Autorčiny hypotézy sice dávají intuitivní smysl, ale nedá se říct, že by nějak jasně vyplývaly ze 

stávajícího stavu poznání, který měla sumarizovat teoretická část. Do empirické části práce je patrně 

našroubován metodologický projekt ke zkoušce SVIP. Na tom není samo o sobě nic špatného, ale 

autorka měla lépe ohladit hrany – asi nedává smysl na s. 20 diskutovat zamýšlený počet respondentů, 

když jsou data už sesbíraná.  



Závažnější problém mám s designem regresní analýzy. Poněkud bizarně totiž působí volba 

vysvětlované proměnné. Přímočaré by bylo, kdyby autorka jako vysvětlovanou proměnnou dala výši 

mzdy a jako jednu z vysvětlujících proměnných použila dummy pro gender. Tak bychom mohli zjistit 

vliv genderu očištěný o vliv dalších relevantních proměnných. To se však v práci neděje. Jako 

vysvětlovaná proměnná je použita diference mezi platem konkrétní ženy a průměrným platem muže 

ve vzorku. Pokud k tomu došlo proto, že autorka sesbírala data o platech coby intervalová a nikoli 

spojitá (s. 38), pak bylo hypotetické zvýšení upřímnosti respondentů ohledně jejich platového 

ohodnocení vykoupeno velmi draho. S ohledem na zvolenou vysvětlovanou proměnnou totiž autorka 

musela zahodit polovinu sesbíraných dat (všechny muže) a výsledky regresní analýzy se dost špatně 

interpretují. Dokonce se domnívám, že zvolený postup výzkum znehodnocuje, protože nevíme nic o 

tom, jaká byla praxe, vzdělání atp. průměrného muže (ani popisné statistiky toto nezmiňují). Jeví se 

mi, že ohledně čistého vlivu genderu na mzdy v odvětví nemůže říct výzkum nic. Budu rád, pokud 

mne v tomto směru autorka na obhajobě opraví a vysvětlí svůj postup. Autorčina vlastní interpretace 

výsledků na s. 30-31 je velmi rudimentární a řeší pouze statistickou významnost proměnných. 

Dokonce i jejich věcný význam je ponechán bez komentáře. 

Dílčí výtky chci vznést také k tomu, že:  

1. Autorka neřešila, kolik hodin respondenti měsíčně pracují (jednou z příčin GPG je totiž rozdíl 

v počtu odpracovaném počtu hodin). 

2. Získání požadovaného platu nemusí být měřítkem asertivity, ale realističnosti mzdového 

požadavku.  

3. V práci není uvedeno, jak přesně zněl dotaz na výši mzdy (přílohy chybí). 

4. Délku mateřské / rodičovské by asi bylo radno měřit spíš v týdnech než letech. 

5. Názory respondentů na GPG nemusejí být s ohledem na podstatu fenoménu příliš 

informativní a je otázka, zda jim věnovat tolik prostoru, kolik jim práce věnuje (s. 35-37). 

Minimálně bych čekal nějakou kritickou reflexi ze strany autorky. 

Nerozumím také tomu, proč autorka na datech, o nichž hovoří v kapitole 9.5 neprovedla statistickou 

analýzu. Rozdíl mezi muži a ženami bez zohlednění dalších relevantních charakteristik je víceméně 

k ničemu, i když spadají do stejné „kategorie“.  

Na závěr musím dodat, že přes svoji stručnost text obsahuje mnoho zbytečné vaty. Práce je plná 

zbytečných koláčových grafů, které „ilustrují“ poměr dvou až tří veličin (s. 15, 25, 26). Mnoho 

informací (především popisné statistiky), které autorka zdlouhavě graficky znázorňuje, by se dalo 

vměstnat do stručných a přehledných tabulek. Seznam literatury obsahuje řadu málo kvalitních 

zdrojů a pouze jediný článek z recenzovaného odborného periodika, jehož reference však postrádá 

některé důležité údaje. 

 

V Praze 23. 1. 2018, 

 

Petr Špecián, Ph.D. 


