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Téma disertační práce se zaměřuje na problematiku podnikání partnerů v kontextu
genderových rolí, což je oblast, které doposud v české literatuře nebyla věnována patřičná
pozornost. Výzkum v této oblasti považuji za vysoce aktuální a výsledky si nepochybně
zaslouží publicitu v odborných i popularizačních periodicích.
Předložená práce má tradiční strukturu, je tvořena pěti kapitolami obsahovými a dále
kapitolami se seznamy použité literatury, seznamy schémat, tabulek a přehledem zkratek.
Práce neobsahuje přílohy. Rozsah obsahové části práce je 237 stran, což je rozsah převyšující
rámec vysokoškolských prací tohoto typu. Úctyhodný je počet použitých literárních zdrojů,
jejichž seznam je na dvaceti čtyřech stranách předložené práce (str. 247 – 271). Citace v textu
jsou korektní.
Při srovnání předložené verze s předchozí verzí disertační práce, kterou jsme měla možnost
taktéž podrobně studovat, mohu konstatovat, že autorka respektovala všechna doporučení a
připomínky, které jsme navrhovala.
Precizně a jednoznačně formulovala cíl disertační práce, vč. výzkumných otázek (str. 15-16).
Jednotlivé kapitoly a podkapitoly jsou přehledné, strukturované a logicky na sebe navazují.
Část disertační práce shrnující a diskutující publikované výzkumy a teoretická východiska
nazvaná velmi vhodně Teoretické rámování je zpracována velmi podrobně a zahrnuje:
výzkumy společného podnikání partnerů s důrazem na český a slovenský kontext,
institucionální perspektivu společného podnikání a teoretická východiska a přístupy dělby
práce v domácnosti.
Oceňuji, že autorka upravila terminologii a strukturu taktéž ve druhé výzkumné části
disertační práce a ve stávající podobě již k této části nemám dalších připomínek.
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Analytická část je popsána velmi podrobně a detailně. Oceňuji dobře zpracovanou a dále
rozpracovanou kapitolu 6. Hlavní zjištění práce a jejich interpretace, včetně reflexe limitů
výzkumu.
Závěr:
Předložená disertační práce Marie Pospíšilové s názvem Partnery v podniku, domácnosti i
životě. Konstrukce rolí a jejich rozdělování mezi pracovní a rodinnou sférou u
spolupodnikajících partnerů v České republice a na Slovensku, splňuje a v některých
ohledech převyšuje nároky, které jsou kladeny na vysokoškolské práce tohoto typu.
Domnívám se, že autorka prokázala, že je schopna nastudovat a zpracovat rozsáhlý odborný
materiál, připravit výzkumný projekt, zvolit vhodnou výzkumnou metodiku a projekt dovést
do zdárného konce.

Po úspěšné obhajobě doporučuji, aby Mgr. Marii Pospíšilové (roz. Dlouhé) byl udělen
vědecký titul Philosophiae Doctor, ve zkratce Ph.D.

Otázka k diskusi:
Podnikání partnerů se v posledních letech stává volbou pro lidi nad 50 let a to z mnoho
důvodů, často volí odchod ze zaměstnání (buďto dobrovolně nebo nedobrovolně) jako jakousi
překlenovací formu práce před odchodem do důchodu (v angl.. literatuře se hovoří o bridge
employment). Domníváte se, že rozdělení rolí mezi partnery, kteří začnou spolupodnikat ve
vyšším věku, bude genderově stereotypní, popř. co ovlivní konstrukci rolí těchto párů.

V Brně, 1.4.2018
doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D.
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