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Bakalářská práce Šárky Holubové s názvem „Genderové nerovnosti na českém trhu práce z pohledu žen na 
manažerských pozicích – případová studie“ má zajímavé téma, které autorka zpracovává s oporou výzkumu 
renomovaných autorek z roku 2006. Autorka dokazuje zvládnutí akademického řemesla (práce s odbornou 
literaturou, odkazování, základní logika strukturace), zároveň ji tu více tu méně zrazuje jazyk a další 
nedotaženosti.   
 
Bakalářská práce je členěna na následující části: Úvod, 1 Problematika vertikální genderové segregace, 2 Cíle 
a výzkumné otázky, 3 Metody sběru a analýzy dat, 4 Výsledky, Diskuze, Závěr, Summary, Použitá literatura a 
zdroje. Struktura práce je základně logická, dílčí výhrady by bylo možné vznést k absenci číslování kapitoly 
„Diskuze“ a rovněž k obecnému názvu kapitoly „Výsledky“, 100% logické není zařazení podkapitoly 1.2.1 
Právní úprava / historie pod 1.2 Přehled statistik, váhám i nad zařazením 1.3.2 Proměny současné české 
rodiny – Hana Maříková, která by mohla figurovat i v rámci 1.2. 
 
Hlavní cíl definuje autorka následovně: „zjistit jaké genderové nerovnosti spatřují mnou zkoumané 
manažerky na českém trhu práce a s jakými konkrétními nerovnostmi se osobně setkaly v zaměstnání“ (s. 
28). Autorka tento cíl vhodně dekomponuje na dva podcíle a následně na šest výzkumných otázek. Všechny 
tyto položky považuji za dobře formulované a adekvátní ambicím bakalářské práce.  
 
Teoretický rámec práce je obsažen zejména v kap. 1.3 Výzkumy, kde jsou podrobně popsány výsledky 
výzkumného šetření „Gender v managementu: kvalitativní výzkum podmínek a nerovností v ČR“ autorek 
Křížkové, Dudové, Zajíčkové. Holubová zde klade důraz zejména na zjištění, na která následně v bakalářské 
práci empiricky navazuje, což vede k přirozené provázanosti teorie a empirického výzkumu. Obecnější 
kontext zpracovávají předchozí podkapitoly 1.1 Vymezení klíčových pojmů a 1.2 Přehled statistik, které 
vysvětlují terminologii a evidenci o problému. Obsahově je kapitola v pořádku, jazykové zpracování je 
poněkud toporné.   
 
V kapitole 3 Metody sběru a analýzy dat identifikuje autorka výzkumný design (instrumentální případová 
studie), metodou sběru dat je v bakalářské práci polostrukturovaný rozhovor, metodou analýzy pak 
kvalitativní obsahová analýza, konkrétně otevřené kódování, a tematické analýza. Poslední podkapitola je 
věnovaná představení pěti respondentek, s nimiž autorka realizovala rozhovory. Metodická část je relativně 
obsáhlá a pečlivě zpracovaná, jako nedostatek vnímám absenci precizního popisu toho, jak vlastně autorka 
oba přístupy analýzy dat kombinovala. 
 
V empirické části člení autorka své poznatky poněkud technicistně (4. Výsledky, 4.1 Zvolené kategorie a 
naplnění cílů výzkumu, 4.2 Konkrétní výsledky dle cílů). Citace z rozhovorů nejsou užity na dokreslení 
nějakého autorkou identifikovaného jevu, ale používají se v relativně větší míře a jakoby suplují analytickou 
práci autorky. Pozitivně hodnotím to, že autorka byla schopná v rozhovorech identifikovat kategorii, která 
pravděpodobně nebyla tak silně přítomná v době výzkumu, na který navazuje, tj. v roce 2006. Jedná se o 
znevýhodnění z důvodu předpokládaného či realizovaného mateřství a podle autorky je nyní situace 



 

 

 

paradoxně horší, protože zaměstnavatelé se na osobní záležitosti nesmí dotazovat a vinou stereotypů 
dochází k diskriminaci žen v té fázi života, ve které se rodičovství předpokládá. Přestože autorka tuto svoji 
tezi nastoluje opatrně a správně hovoří o nemožnosti zobecnění na celou populaci, je otázkou, zda jde 
skutečně o změnu a zda tento jev nebyl přítomen i dříve. Autorka materiál spíše třídí, než aby ho 
analyzovala, zároveň to až tak nevadí, protože ji hodně vede výzkum, na který navazuje. 
 
V diskuzní části autorka spíše shrnuje a hodnotí kvalitu provedení práce. Její sebereflexe je cenná a dokazuje 
jistou zralost. Zároveň se zde autorka dopustí zobecnění, které není adekvátní jejímu výzkumu a naznačuje 
naopak nevyváženost výzkumného přístupu („Po zamyšlení se nad těmito odpověďmi a pečlivém studiu 
všech rozhovorů si dovolím konstatovat, že ženy jsou na pracovišti mnohdy více soutěživější, protože musejí 
být. Nízká koncentrace žen je často nutí být ostřejší právě i na ženy, aby si upevnily své postavení.“, s. 50).  
  
Po formální stránce je práce na průměrné úrovni. U grafu č. 6 (s. 26) není jasné, který koláčový graf se týká 
mužů a který žen (nelze spoléhat na zkušenost čtenáře/ky). Jazyk není vždy plynulý a maximálně 
srozumitelný (srov. „Autorku Hanu Maříkovou a její knihu jsem zde zařadila proto, jelikož je mou značnou 
částí v bakalářské práci porovnávání v čase vzhledem k minulým zjištěním.“ – s. 25). Jazyk je přitom 
způsobem, jak komunikovat a předávat své myšlenky čtenáři, a není-li přesný, lze těžko hodnotit myšlenky, 
protože „přesně nevíme“.  
  
Bakalářskou práci Šárky Holubové rozhodně doporučuji k obhajobě. Má zajímavé téma a autorka zvolila 
dobrou strategii v podobě navázání na výsledky předchozího výzkumu. Zároveň v práci nelze nevidět řadu 
dílčích nedotažení (viz výše) a jazykových problémů. Navrhuji proto hodnotit bakalářskou práci známkou „C“, 
případně „D“ dle průběhu obhajoby.  
 
Možná otázka pro komisi, resp. autorku: 

- Jak je (by bylo) možné dokázat, že téma „diskriminace dle věku“ je opravdu nové, jak tvrdíte? 
(viz můj komentář k empirické části)   

 
V Praze dne 6. června 2018 
 

Mgr. Eva M. Hejzlarová, Ph.D. 


