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Oponentský posudek na bakalářskou práci Petry Kaděrové 
 
 
Název práce: Výživné z perspektivy matek samoživitelek 
Posudek zpracovala: doc. PhDr. Blanka Knotková-Čapková, PhD. 
 

 
Petra Kaděrová si vhodně vymezila téma v rámci bakalářské práce dobře 

zpracovatelné. Jedná se o téma velmi aktuální a nosné, které bezpochyby vyžaduje více 
specializovaných výzkumů, než kolik jich je zatím k dispozici. Struktura práce je logická a 
přehledná. Autorka se vytčeného tématu důsledně drží a v průběhu textu zdařile rozvíjí linie 
argumentace.  

V teoretické části zejména oceňuji, že se autorka snaží zasadit téma do kontextu 
sociálních faktorů, které je ovlivňují, a propojit je s genderovými aspekty (viz zejména str. 11-
12). Vychází především z publikací Renzetti a Currana, Pierra Bourdieho a z genderově 
citlivých prací autorek Sociologického ústavu AV ČR (Radimské, Dudové, Křížkové). I když 
by tyto teoretické aspekty mohly být dále prohlubovány, v rámci bakalářské práce považuji 
jejich záběr za dostačující.  

Empirická část je uvedena kapitolou o metodologii. Autorka zvolila metodu 
kvalitativního výzkumu polostrukturovaných rozhovorů s osmi respondentkami ze dvou míst 
ČR, Prahy (okolí Prahy) a Krnova. Na str. 21 uvádí, že „pro následnou analýzu těchto 
rozhovorů ... využila kódovacích postupů zakotvené teorie podle Strausse a Corbinové.“ Na 
tomto místě zmiňuje tři typy kódování podle této metody, dále v analýze samotného materiálu 
se však už k jeho specifikaci nevrací. Po metodologické stránce kladně hodnotím skutečnost, 
že si je autorka důsledně vědoma mantinelů kvalitativního výzkumu v tom smyslu, že své 
závěry formuluje obezřetně a nijak je nezevšeobecňuje. 

Samotná analýza rozhovorů vykazuje mnohé dobré postřehy i snahu o interpretaci 
jednotlivých zjištění, což je nejlépe formulováno v Závěru práce. Zde na str. 65 autorka např. 
promýšlí více možných důvodů významného jevu, proč se „matky nerady dělí o výchovu 
svých dětí a mají tendenci úlohu otce při výchově hodnotit spíše negativně, pokud vůbec 
nějak.“ Vedle odkazů na Bourdieho a Dudovou autorka formuluje vlastní hypotézu, kterou 
opírá o současné nastavení společnosti, v níž matka skutečně může figurovat jako „lepší a 
důležitější rodič“. Je to důležitý postřeh, i když by mohl být nejen nastíněn, ale i 
vyargumentován – např. poukazem na socializaci dívek od raného dětství k mateřství a ke 
lpění na mateřské roli. Tento aspekt by mohl být více rozvinut i na místech práce, kde 
respondentky samy charakterizují péči o své děti a bytí s nimi jako svůj „smysl života“ (str. 
59). Vztah mezi matkami samoživitelkami a dětmi je v celém textu kupodivu tematizován 
poměrně minimálně (jen na str. 55 se v jednom úryvku rozhovoru uvádí potíže s výchovou 
pubertálního syna), což by myslím zasloužilo více prostoru; ten je vlastně více věnován 
vztahu s otci. Genderově stereotypní názory matek na vztah dětí k otci jsou komentovány a 
zasazovány do teoretického rámce jen na některých místech (velmi zdařile např. na str. 56), 
jinde ale chybí – např. na str. 33, kde jedna z matek hovoří o „pevné ruce“ otců obecně, druhá 
zase o lepší schopnosti otců „bavit se s dětmi technicky“. Velmi dobrý postřeh nabízí 
podkapitola 3.2.5.5. „Strach z mužů“, která naznačuje, do jaké míry samoživitelky 
internalizují mocenské nastavení genderového řádu. 
 Bibliografie  je pro bakalářskou práci dostačující, citace jsou vyhovující, i když 
v empirické části by mohlo být propojování s teorií četnější. Až na jedinou publikaci je 
použitá literatura v českém jazyce. Technická poznámka: Bibliografie by měla být uvedena 
hned za textem práce, do příloh nepatří, jak je zde uvedeno. 
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 Stylistická úroveň práce je velmi dobrá, jazyková úroveň je vyhovující, až na chyby 
v interpunkci a opakovanou pravopisnou chybu „ženy sami“ (samy). 

Celkové hodnocení: Bakalářská práce Petry Kaděrové zcela splňuje požadavky na 
tuto práci kladené. Podle úrovně obhajoby doporučuji hodnocení na pomezí velmi dobré a 
výborné, tj. 40-41 bodů. 
 
 
 
V Praze, 14. 6. 2009 

 
 

 
 


