
Posudek bakalářské práce Petry Kaděrové „Výživné z perspektivy matek 

samoživitelek“ 

Po jistém váhání ohledně tématu své bakalářské práce se Petra Kaděrová rozhodla vydat 

do oblasti mého vědeckého zájmu a věnovat se problematice samoživitelství. Zvolila si 

tedy téma, které je v ČR prakticky neprobádané, což se odráží jak v pojetí teoretické 

části, tak i v analýze prezentované v empirické části, jejíž konkrétní uchopení je 

postaveno na polostrukturovaných rozhovorech se samoživitelkami.  

 S nedostatkem odborné literatury se autorka v teoretické části vypořádala 

poměrně obratně a neváhala přitom využít i existující diplomové práce. Představení 

relevantních konceptů je vesměs smysluplné a patrná je i snaha o kritické uchopení 

existující literatury. Nicméně uvítal bych nějaké shrnutí na závěr, protože přechody mezi 

kapitolami jsou dobrou praxí a dokladem zvládnutí řemeslné stránky věci. 

 Při výzkumu Petra využila polostrukturované rozhovory a lze konstatovat, že si 

tuto metodu také osvojila poměrně dobře. Při analýze, která přináší řadu cenných 

poznatků, je patrná snaha propojovat teoretickou část s částí empirickou. Zvláště vhodné 

se zdá využívání diplomové práce Michaly Trličíkové, která se věnovala určování 

výživného z perspektivy soudců a soudkyň. Nicméně této části by prospělo ještě další 

cizelování, které by vedlo k vypuštění některých citací a většímu důrazu na propracování 

vlastních interpretací. 

Ani k formální stránce práce nemám vážnější výhrady, ač mne mrzí, že i ve finální 

verzi unikla řada drobností. Pozornější čtení odhalí například nekonzistence v podobě 

odkazů (poznámka na str. 6, str. 9), někde zůstaly čísla stránek v odkazech, které nejsou 

na citace (např. str. 9), jinde lze najít dvě tečky za jednou větou (např. str. 8), někde 

jsou tečky za odkazem jinde před odkazem (např. str. 34), někde jsou mezi čísly a znaky 

procent mezery a jinde ne (str. 9 vs. str. 10), rozdílně jsou využívány i mezery za 

podkapitolami (str. 9 vs. str. 12), občas lze narazit na dvojité odsazení odstavce (např. 

str. 21), jinde naopak odsazení chybí (tamtéž) atd. Narazit lze i na překlepy a na 

odstavce o jedné větě (např. str. 11). 

Protože je pro mne samozřejmě náročné, ne-li nemožné, objektivně hodnotit 

práci, na jejímž vzniku jsem se svým způsobem podílel, zaměřím se především na 

hodnocení procesu, který vedl k finálnímu produktu. V této souvislosti je třeba nejprve 

zmínit, že si Petra původně zvolila jiné téma týkající se projektů v oblasti rovných 

příležitostí financovaných z ESF, kterému věnovala nemálo času. Nicméně pak jí 

zaměstnání nějakou dobu nedovolilo se intenzivně soustředit na bakalářskou práci a 

vhodný čas na zpracování původního tématu vypršel. Proto se nakonec rozhodla věnovat 

samoživitelství, což znamenalo nastudování nové literatury.  

Jak jsem již naznačil samotná spolupráce probíhala s přestávkami, ale 

v závěrečných fázích již Petra pracovala poměrně svědomitě. Nicméně počet 



přepracovaných draftů byl v jejím případě menší než u jiných studujících, které si na 

práci vyhradily více času. Ze svých poznámek mohu také dovodit, že problém s formální 

stránkou věci (překlepy, nekonzistence atd.) se opakoval a nakonec zůstal i ve finální 

verzi práce.  

Vzhledem k výše uvedenému a při zohlednění mých zkušeností s vedením 

bakalářských prací navrhuji známku velmi dobře, ale spíše slabší. 
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