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1. Kritéria hodnocení práce:
Výborně
Stupeň splnění cíle

X

Samostatnost studenta
při zpracovávání tématu

X

Vyváženost teoretického výkladu a
praktického řešení, návaznost
jednotlivých kapitol a podkapitol

X

Práce s odbornou literaturou (citace,
parafráze, dodržení citační normy)

X

Adekvátnost použitých metod
při zpracovávání tématu

X

Hloubka provedení analýzy
(ve vztahu k tématu)
Úroveň formálního zpracování
(členění práce, text, grafy, tabulky,
poznámkový aparát, přílohy)
Jazyková úroveň (pravopis,
stylistika, práce s odborným
jazykem)

Velmi dobře

X
X
X

Vyhovující

Nevyhovující

2. Slovní hodnocení:
Výběr tématu byl veden přáním autorky upozornit na složitost situace matek
samoživitelek i na skutečnost, že náš sociální systém jim nenabízí výhody, které by jim
výrazněji ulehčily situaci. Uspořádání práce je klasické, najdeme v ní jak teoretickou, tak
praktickou část.
Teoretická část poskytuje celistvý náhled na problematiku samoživitelství. Je obsáhlá,
pečlivě, věcně zpracovaná. Neopomíjí rozebrat systém pomoci matkám samoživitelkám. Snad
jen důsledky samoživitelství zde uvedené nejsou rozebrány vyčerpávajícím způsobem, jsou
primárně socio-ekonomického rázu, což však odpovídá zaměření práce na sociální situaci
těchto matek i mému stylu vedení práce (ale mohly by zde být stručně zmíněny dopady
psychické, někdy i somatické atd.). Je to však nepodstatná připomínka. Kapitoly jsou řazeny
logicky a dobře na sebe navazují.
Praktickou část autorka postavila na kvalitativním šetření, jako základní metodu
sběru dat vhodně zvolila dotazování technikou polostrukturovaného osobního rozhovoru s 8
respondentkami – samoživitelkami. Respondentky vyhledala metodou nabalování - sněhové
koule, neboť matky samoživitelky mezi sebou často navazují sociální kontakty. Detailně v
práci rozebrala celou metodiku. Výsledky představila komplexně a přehledně v příslušné
kapitole a analytičtěji se snahou o srovnání a hledání souvislostí také v závěrečné Diskusi
Studentka při psaní pracovala samostatně, řádně konzultovala. Čerpala z relativně
dostatečného množství zdrojů, pracovala s nimi v souladu s požadavky na tento typ práce,
respektovala citační normu.
Práci doplnila o přílohy. Úprava je pěkná, nemám připomínky.

3. Otázky k zodpovězení při obhajobě:
- V práci přibližujete 8 případů. V čem jsou podle Vás typické a který Vás zaujal svou
výjimečností?

- Které poznatky ze svého šetření považujete za nejvýznamnější?
- Jakou formu pomoci matkám samoživitelkám byste navrhla zavádět k ulehčení jejich
situace, krom pomoci finanční? Kdo by mohl tuto pomoc nabízet?

- Jak se Vaše poznatky dají v praxi využít a kdo je může využít?
4. Navržený klasifikační stupeň: Výborně
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