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Slovní hodnocení celkové úrovně a přínosu práce: 

Autorka se v bakalářské práci zabývá velmi aktuální problematikou harmonizace pracovního a rodinného 

života z pohledu rodiny, kariéry a genderu. Na začátku vymezuje důležité pojmy, které zasazuje do 

společensko-historického kontextu. Toto téma u nás stále nepatří mezi natolik časté, výzkumů ani 

odborné literatury se zde neobjevuje tolik, jako v jiných zemích, což je patrné i ze srovnání situace 

v České republice se zahraničím, které autorka popisuje. Nastiňuje celkový vývoj problematiky slaďování 

práce a rodiny se zaměřením na otázky návratů z rodičovské dovolené nebo diskriminace matek na trhu 

práce a vymezuje flexibilní formy práce, které je možné v současné době u nás využít. V teoretické části 

autorka prokázala, že dovede analyzovat odborné literární prameny a přispět k nim vlastními reflexemi a 

úvahami nad popisovanými tématy.  

V práci jsou vymezeny tři základní výzkumné otázky. Autorka sleduje stav problematiky harmonizace 

pracovního a rodinného života v České republice, názory mužů a žen na tuto problematiku a případné 

rozdíly v přístupu malých, středních a velkých podniků. Pro získání dat využila vlastní dotazníky, které 

zodpovědělo 81 žen a mužů z různých podniků. Cílem práce je mapovat problematiku v České republice, 

na takovémto vzorku respondentů však nelze dělat signifikantnější závěry v širším smyslu. Přesto na 

základě analýzy dotazníků autorka přehledně s pomocí grafů ilustruje současný neuspokojivý stav otázky 

harmonizace u nás a to nezávisle na velikosti sledovaných podniků, ve všech se respondenti měli možnost 

setkat s negativním přístupem ze strany vedení. Na výsledcích se odráží také to, že se jedná o téma 

vnímané často z pohledu žen/matek a jejich odpovědi tedy více poukazují na skutečnost, že ženy musí 

přistoupit na různé kompromisy při snaze o sladění práce a rodinného života. Autorka však reflektuje také 

kladnější aspekty, například pozitivní naklonění respondentů k otázce otců na rodičovské dovolené. 

Zjištěné závěry jsou v souladu s teoretickými poznatky, jako je skleněný strop, racionalizace 

zaměstnavatelů či znevýhodňování žen-matek jako zaměstnankyň. Autorka na tomto podkladě navrhuje 

opatření, která by mohli využít jak zaměstnanci, tak zaměstnavatelé pro zlepšení současného stavu, jako 

je pomoc při péči o děti, flexibilní uspořádání práce nebo kariéry. 

V závěru autorka shrnuje svůj cíl a úskalí problematiky harmonizace, stejně jako možnosti, které se 

v této oblasti otevírají. Práce je doplněna o ukázku dotazníku, který autorka při výzkumu využila. 

Celkově práce dosahuje vysoké úrovně a lze ji doporučit k obhajobě. 
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Celkové hodnocení BP 
(HODNOCENÍ VYZNAČTE „X“ 

V PŘÍSLUŠNÉM POLÍČKU) 

A B C D E F 

výborně velmi dobře dobře uspokojivě dostatečně nedostatečně 

Přístup autora k řešení zadané 

problematiky (iniciativa, 

samostatnost, komunikace 

s vedoucím práce, originalita) 

X      

Jazyková úroveň (pravopis, 

stylistika, práce s odborným 

jazykem) 
X      

Práce s odbornou literaturou a 

prameny (citace, parafráze, 

dodržení normy ČSN ISO 690, 

teoretické zázemí autora) 

X      

Úroveň formálního zpracování 

(členění práce, průvodní a 

poznámkový aparát, přílohy, grafika 

atd.) 

 X     

Adekvátnost využitých metod práce X      

Splnění cílů práce  X     
Vyváženost teoretické a praktické 

části, vzájemná návaznost 

jednotlivých kapitol a subkapitol 
X      

Odborný přínos práce X      

Využitelnost práce v praxi X      

Prezentace závěrů  X     

Navrhovaná výsledná 

klasifikace BP 
X      

 

Otázky a náměty k diskuzi při obhajobě: 

Autorka jako jedno ze zjištění, které ji překvapilo, uvádí nezájem respondentů o nástroje harmonizace 

práce a rodiny, které by jim mohl jejich zaměstnavatel poskytnout. Jaké by byly možnosti zlepšení tohoto 

stavu? 

 

 

Práce byla zkontrolována na plagiátorství v databázi Theses.cz i na základě jiných zdrojů:  

         ANO 

 
Doporučení práce k obhajobě:    ANO  
 

 

Datum:      Podpis:   


