Posudek oponenta bakalářské práce
Jméno studenta/ky: Radka Maršíčková DiS
Jméno vedoucího bakalářské práce: Mgr. Marie Dvorná
Jméno oponenta bakalářské práce: Mgr. Jana Poláčková
Téma práce: Matky samoživitelky- skupina ohrožená sociálním vyloučením
Cíl práce: Přiblížit sociální situaci matek samoživitelek

1. Kritéria hodnocení práce:
Výborně
Stupeň splnění cíle
Vyváženost teoretického výkladu
a praktického řešení, návaznost
jednotlivých kapitol a podkapitol

Velmi dobře

Vyhovující

Nevyhovující

x
x

Práce s odbornou literaturou, (citace,
x
parafráze, dodržení citační normy)
Adekvátnost použitých metod
při zpracovávání tématu

x

Hloubka provedení analýzy
(ve vztahu k tématu)

x

Úroveň formálního zpracování
(členění práce, text, grafy, tabulky,
poznámkový aparát, přílohy)
Jazyková úroveň (pravopis,
stylistika, práce s odborným
jazykem)

x
x

Hodnocení práce u jednotlivých kritérií označte v tabulce křížkem.

2. Slovní hodnocení
Téma velmi aktuální, diskutované a přínosné pro praktický život.
Práce propracovaná, promyšlená, logicky členěná, zajímavá. Téma pojmuto ze všech možných
hledisek a dopadů, které na samoživitelky dolehnou.
Oceňuji kapitoly věnující se systému pomoci matkám sam. ze strany státu a ze strany sociální
práce.

Erudovaně vedené
polostrukturované rozhovory s 8 respondentkami, díky nimž se
vyčerpávajícím způsobem čtenář dozvídá vše důležité o respondentkách.
Velmi vhodně je uvedena kapitola 8. diskuze o výsledcích rozhovorů.

3. Otázky k zodpovězení při obhajobě :
1/ Uveďte vlastní názor na situaci matek samoživitelek u nás. Jak byste sama pomoc
vylepšila?
2/ Proč se u nás, dle Vašeho názoru, zhruba 45% manželství rozvádí?
3/ Jak byste práci mohla využít v praxi?
4/ Co Vás při její tvorbě nejvíce překvapilo?
5/ Proč si myslíte, že u nás klesá počet sezdaných párů, jak uvádíte?
6/ Uveďte vlastní názor na střídavou péči o dítě, výhody, nevýhody.
7/ Jaký je Váš názor na zálohované výživné od státu, o kterém se stále hovoří?

4. Bakalářská práce

je

doporučena k obhajobě.

5. Navržený klasifikační stupeň: výborně –
(výborně – velmi dobře – dobře – nevyhověl/a)

V Praze dne 17.12.2019

Mgr. Jana Poláčková
podpis oponenta bakalářské práce

