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1. SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ:
Bakalářská práce naplňuje cíl a zadání ve všech aspektech. Výzkumná část je
přehledná a logicky a srozumitelně interpretována.
2. PRÁCE S ODBORNOU LITERATUROU:
Autorka použila relevantní odborné zdroje, které jsou především v teoretické části
i adekvátně citovány.
3. OBSAHOVÁ ÚROVEŇ PRÁCE:
Obsahová úroveň práce je vzhledem ke zvolenému tématu velmi dobrá. Téma
práce je poměrně specifické, ale aktuální a autorka prokázala dobrý náhled do
problematiky postavení mužů a žen na trhu práce a zrovna tak dobré zvládnutí
kvalitativně nastaveného výzkumu.
Polostrukturované rozhovory jsou pečlivě zpracovány a analyzovány a je patrné,
že autorka práce si dobře osvojila metodu kódování, kategorizace a dokázala
výsledky dobře vyhodnotit.
4. FORMÁLNÍ ÚROVEŇ PRÁCE:
Práce je po formální stránce v pořádku, text je psaný odborným jazykem, kapitoly
jsou logicky tříděny.

KONKRÉTNÍ DOTAZY A PŘIPOMÍNKY K PRÁCI:
První otázka směřuje k výzkumnému vzorku. Čím si autorka práce vysvětluje fakt, že
z oslovených 15 manažerek svolila k rozhovoru jen necelá třetina? Souvisí to podle
ní s tématem rozhovoru?

Druhá otázka směřuje rovněž k popisovanému výzkumnému vzorku
manažerek. Všechny byly z odvětví cestovního ruchu, které je spíše femininní
zónou.Má autorka pocit, že tak, jak vyplývá z jednoho z rozhovorů, výsledky
manažerak např. z automobilového průmyslu by byly odlišné? A pokud ano, ve
kterých aspektech?
Třetí otázka: V teoretické části autorka uvádí na str. 29 graf č. 7, který jednoznačně
vypovídá o prudkém poklesu žen manažerek ve věku 60 a více let oproti naopak
prudkému nárůstu mužů manažerů právě v této věkové kategorii. Může se autorka
práce pokusit o vysvětlení tohoto faktu, když naopak ženy v této věkové kategorii už
nemají tzv. diskriminující faktory typu mateřská dovolená, péče o děti a fyzicky i
psychicky jsou na tom určitě srovnatelně, ne-li lépe než muži?

PRÁCI K OBHAJOBĚ:

doporučuji

NÁVRH VÝSLEDNÉ KLASIFIKACE: A

Datum: 28. 5. 2014
podpis oponenta

