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Cíle práce, použitá metodika zpracování a její vhodnost 
Cíl práce – „zjistit, jaká je současná situace žen na mateřské / rodičovské dovolené – zda jsou 
spokojeny či nespokojeny, a jaké faktory jejich stav ovlivňují,“ studentka zvolila vhodně ve 
vztahu ke studovanému oboru. Ve své práci se zaměřila na vybrané faktory, které ovlivňují 
spokojenost žen v době mateřství včetně jejich sociálního zabezpečení. Použitá metodika 
zpracování je vhodná. 

Práce s odbornou literaturou a informačními zdroji 
Použitá literatura je početná a aktuální včetně cizojazyčných zdrojů. Seznam použitých zdrojů 
odpovídá požadavkům bibliografické normy. 

Formální a jazykové zpracování včetně práce s odborným jazykem, celkový dojem 
Formální zpracování je přiměřené, text trochu kazí občasné neobratné formulace či zjevné 
překlepy. 

Odborný přínos práce, originalita a praktické využití 
Jak autorka píše v Úvodu své práce, není tomuto tématu (oproti jiným tématům, týkajícím se 
mateřství) věnována v odborné literatuře nikterak velká pozornost. Proto považuji zvolené 
téma za přínosné a zejména jeho praktickou část za velmi originální.  

Splnění cílů práce, celkový postup řešení a závěry  
Studentka cíl práce do značné míry splnila a formulovala závěry. 
 
Připomínky: 

- Seznam grafů a tabulek patří až na konec práce. 
- Text v praktické části téměř není členěn na odstavce, z toho důvodu je málo 

přehledný 
- Obsahově úspornější mohla být 2. kapitola popisující fyziologické projevy těhotenství, 

porod, šestinedělí atd… 
- Podle mého názoru měla být v teoretické části věnována větší pozornost tématu 

kvality života – jako poslední by zde (v souladu s tématem práce) určitě byla vhodná 
samostatná kapitola o kvalitě života matek na mateřské a rodičovské dovolené,                       
a  jejích jednotlivých aspektech. 

- Z pohledu studovaného oboru také chybí alespoň stručná zmínka o závažných 
situacích a událostech, které mohou kvalitu života žen v tomto období významně 
ovlivnit negativně. 



 
 
 
 
Studentka realizovala rozsáhlé výzkumné šetření mezi 208 respondentkami, jehož 
průběh a výsledky popisuje v teoretické části. Zde ovšem zcela jistě narazila na 
obrovskou šíři zpracovaného tématu, a patrně i proto jsou cíle práce vymezeny poněkud 
obecně, v dotazníku je několik nadbytečných otázek, k nimž se autorka ani nevyjadřuje a 
ani stanovené hypotézy nemohou odpovědět na nejdůležitější aspekty kvality života. 
Autorka systematicky vyhodnocuje odpovědi na kvantitativní otázky, mnohem méně 
pozornosti (až velmi krátce v Diskusi) už věnuje odpovědím na otevřené otázky, ač i jejich 
rozboru, byť pouze stručnému, se měla systematicky věnovat ve výsledcích šetření. Až 
teprve z pročítání odpovědí v přílohách je patrná cennost odpovědí zkoumaného vzorku. 
Výtěžnost by zajistilo vědecké zpracování dotazníků, jež však přesahuje požadavky na 
diplomovou práci. 
- Velmi oceňuji zjevně velkou pracovitost a zájem studentky o zvolené téma. 

  
Otázky a úlohy k obhajobě závěrečné písemné práce 
1.  Uveďte zobecnění a zajímavé postřehy z odpovědí na otázku 18: Co Vám jako matce 
nejvíce schází? 
 
Celkové hodnocení:                                    velmi dobře 
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