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CHARAKTER PRÁCE: aplikační
HODNOCENÍ PRÁCE:
1. SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ:
Bakalářská práce Robina Stejskala splňuje požadavky zadání. Název bakalářské práce je
však stanoven velice obecně, což nekoresponduje s obsahem. Autor realizuje empirické
šetření zaměstnankyň/zaměstnanců vybraných fakult Mendelovy univerzity.
2. PRÁCE S ODBORNOU LITERATUROU:
Práce s odbornou literaturou je na standardní úrovni.
3. OBSAHOVÁ ÚROVEŃ PRÁCE:
Obsahová úroveň práce je na přijatelné úrovni. Základní rozpor se týká provázanosti
teoretické části a empirické části. Teoretická část si všímá velkého množství témat (např.
historického vývoje, strategií EU, genderovým rozdílům, globální nezaměstnaností atd.), aniž
by témata byla reflektována v praktické části bakalářské práce.
Jako základní cíl práce je podle Stejskala „popsat aktuální postavení žen a žen s dětmi na
pracovním trhu v ČR“ (s. 9). Je to skutečně v práci realizováno? V metodice práce je rovněž
uvedeno, že dotazníkové šetření proběhne „mezi zaměstnanci Mendelovy univerzity“ (s. 9).
Reálně se však jednalo pouze o zaměstnance 3 fakult (celkově 110 respondentů). Celkově
však lze práci R. Stejskala považovat za kvalitní text.
4. FORMÁLNÍ ÚROVEŇ PRÁCE:
Formální úroveň práce je na průměrné úrovni. Autor zvládá aplikovat vhodnou citační normu,
ale místy chybí strany v případě přímých citací (např. s. 10, 11). U grafů jsou popisky,
celkově je úprava textu bezproblémová. Místy si autor nedovede vybrat, zda psát univerzita
či universita (typicky na s. 27).

KONKRÉTNÍ DOTAZY A PŘIPOMÍNKY K PRÁCI:
1) Lze vůbec uvažovat o úspěchu genderového mainstreamingu na globální
úrovni? Není tento koncept (a jeho prosazování) charakteristický pouze pro
euroamerické prostředí? (s. 14)
2) V teoretické části práce je zmiňována i úloha odborových svazů při
prosazování zájmů zaměstnanců. Existuje na Mendelově univerzitě odborový
svaz či základní organizace odborového svazu? Proč se tato problematika
neobjevila v empirickém šetření?
3) Mohl by autor objasnit, jakým způsobem se otázky v dotazníku č. 13, 14, 19 a
20 vztahují k tématu práce, tj. k postavení žen na trhu práce (v tomto případě
na Mendelově univerzitě)?
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