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Analýza genderové rovnosti ve vědě a výzkumu se zaměřením na oblast 
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nejvýznamnější překážky při návratu žen z mateřské a rodičovské 
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náročnost tématu na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 
teoretické znalosti  X  
praktické zkušenosti  X  
podkladové materiály (vstupní data) a jejich 
zpracování 

 X  

 
kriteria hodnocení práce úroveň 

naprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 
stupeň splnění cíle práce  X   
samostatnost při zpracování tématu  X   
logická stavba práce  X   
práce s českou literaturou včetně citací X    
práce se zahraniční literaturou včetně citací  X   
adekvátnost použitých metod  X   
hloubka provedené analýzy   X  
stupeň realizovatelnosti řešení  X   
formální úprava práce (text, grafy, tabulky)  X   
stylistická úroveň  X   
nároky BP na podkladové materiály, 
konzultace, průzkumy ... 

vysoké průměrné nižší nejsou 
 X   

použití analýz, matem. statistických a jiných 
metod, komparací apod. 

ve velké míře přiměřené částečné absentuje 
  X  

využitelnost námětů, návrhů a doporučení 
k řešení problému 

ve větší míře částečná nižší nevyužitelnost 
  X  

obsah a relevantnost příloh v textu či příl. 
části BP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 
 X   

 
Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 
 
Připomínky a otázky k obhajobě: 
 
V první části práce jsou vymezeny základní teoretické pojmy, které se k dané problematice 
vztahují. Studentka správně vymezuje problematiku výzkumu vývoje a inovací. Poměrně 
obšírně se zabývá analýzou feministických hnutí. Posléze vymezuje pojem trh práce, 
mateřskou a rodičovskou dovolenou. Dále se zaměřuje na analýzu konkrétních oblastí 
výzkumu a vývoje.  Jsou zde uvedeny vybrané významné ženské osobnosti, které zasáhly 
právě do tohoto odvětví. V neposlední řadě je tato část zaměřená na vývoj výdajů a zdrojů 
financování výzkumu. Studentka správně dospěla k závěru, že ženy jsou ve vědě a výzkumu 
především najímány jako administrativní pracovníci. 
Druhá polovina práce řeší problematiku mateřské a rodičovské dovolené z pohledu motivů a 
překážek při návratu na trh práce. Jsou zde vyjmenovány základní prvky, které ženy stimulují 
k návratu do zaměstnání. Naproti tomu stojí právě bariéry opětovného vstupu na trh práce, 



které působí negativně. Kapitola 3 týkající se návratu z mateřské a rodičovské dovolené 
pravděpodobně vychází pouze z jednoho zdroje. Bylo by vhodné ověřit uvedená zjištění i 
z jiných zdrojů.  Domnívám se, že práce by se dala hlouběji rozšířit například o analýzu 
zaměřenou na zkrácené úvazky. 
 
 
Otázky: 

1. Uvádíte, že využívání dlouhodobého částečného úvazku je v ČR oproti průměru EU 
výrazně nižší. Co si o tom myslíte? 

2. Existuje nějaká snaha vlády (případně jiných institucí) podpořit zvýšení podílu žen ve 
vědě a výzkumu? Je případně tato podpora úspěšná? 

3. Existují ještě další studie, které konkrétně řeší návrat žen z mateřské a rodičovské 
dovolené? Případně stručně uveďte jejich závěry. 
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