
Katedra psychologie, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Posudek vedoucího práce

Název diplomové práce: Pohled na mateřství očima žen tří generací

Autorka diplomové práce: Bc. Tereza Havránková

Vedoucí diplomové práce: Markéta Levínská, Ph.D.

Formální požadavky:

Rozsah práce a její struktura odpovídá požadavkům na diplomovou práci. Celkový rozsah práce je 101 

stran, teoretická část má 32 stran, metodologie 6 stran, analýza dat 56 stran, diskuse a závěr 7 stran.

Důraz je tedy kladen na empirický charakter zpracování tématu. 

Diplomová práce neobsahuje hrubé chyby a stylisticky je na odpovídající úrovni. Obsahuje seznam 

literatury, přítomna je i anglická literatura, příloha s okruhy položených otázek, resume. Vytknout se 

dá chybné vygenerování obsahu, který zahrnuje i titulní stranu, ale to nepovažuji za podstatnou 

chybu.

Obsahové požadavky: 

Práce poskytuje komplexní pohled na problematiku mateřství. Je čtivá a poskytuje velké množství 

dat. V teoretické části studentka mapuje mateřství z hlediska sociálního konstruktivismu, 

biologického determinismu, věnuje se otázce sociálních rolí muže a ženy. Zabývá se těhotenstvím a 

vstupem do „společenství“ matek. Poměrně rozsáhlý teoretický vstup je pro studentku základnou pro 

empirickou část. 

Metodologie výzkumné části je založena na kvalitativním způsobu výzkumu. Studentka provedla 

polostrukturované rozhovory s devíti představitelkami jednotlivých generací, jejichž cílem bylo zjistit 

osobní zkušenost informantek s mateřstvím. Vzorek informantek byl vybrán promyšleně. Analýza dat 

byla provedena v souladu s principy zakotvené teorie.

V praktické části můžeme sledovat bohatství analyzovaného materiálu, který nás provádí peripetiemi 

mateřských postojů v sociálním kontextu. Přístup k zpracování dat by se dal nazvat kaleidoskopickým. 

Osobně by se mi líbilo, kdyby u obhajoby studentka promluvila o sebepojetí dobré matky v souvislosti 

s tím, k jaké generaci přísluší. Zda jsou podstatné sociální a historické události či můžeme najít 

v osobním životě jiné významné determinanty, jež ovlivňují prožívání jednotlivých „milníků 

mateřství“.

Studentka pracovala na diplomové práci samostatně a se zájmem. Udělala velký pokrok ohledně 

strukturace textu a sebraných dat.

Navrhuji hodnocení výborně.

V Hradci Králové 10. 1. 2012 Markéta Levínská, Ph.D.




