Posudek na bakalářskou práci Zdeňky Slezákové „Bonding matky a novorozence“
Zpracovala vedoucí práce:Gabriela Seidlová Málková, Ph.D.
Práce kolegyně Slezákové se věnuje aktuálnímu, badatelsky potřebnému a relevantnímu
tématu- pomocí kvalitativní sondy do životy matek těsně po porodu jejich dítěte sleduje
prožívání prvních setkání matek s jejich dětmi a to s důrazem na popis fenomému tzv.
bondingu, připoutávání matky k dítěti.
Kolegyně Slezáková si téma pro svoji práci vybrala sama a od počátku tvorby této práce
vystupovala proaktivně, uvážlivě a systematicky. Realizaci vlastního tématu promýšlela,
konzultovala a organizačně dokázala zcela samostatně zvládnout. V průběhu psaní práce
prokazovala dovednost aktivně vyhledávat relevantní zdroje, dokázala si osvojit principy
práce s odbornou literaturou a zásady citační práce v odborném textu i dovednost propojení
poznatků literatury s obsahy vlastního výzkumného datového materiálu. Výsledný text
předkládané práce je čtivý, vhodně strukturovaný a obsahuje četné prvky „návodu“ a
komunikace se čtenářem. Čtenář tedy dle mého názoru v průběhu čtení textu rozumí
myšlenkové jeho myšlenkové a má možnost se v textu práce dobře orientovat.
Obsah práce utváří 4 osové kapitoly: 1. Teoretické zakotvení tématu, kde autorka podává
ucelený přehled dostupné literatury a dle mého názoru dobře připravuje nadcházející kapitoly.
2. Popis metodologie provedené výzkumné sondy. 3. Popis zpracování a analýz sesbíraného
datového materiálu. 4. Závěrečné shrnutí s diskusí. Práce je doplněna přílohami dokumentů
souvisejících s oslovováním respondentek a transkripcemi provedených rozhovorů.
V empirické a analytické části práce autorka prokazuje dovednost strukturovaného a citlivého
zpracování původního datového materiálu dle návodu obsahové kvalitativní analýzy ( pro
potřeby dalšího navazujícího výzkumu by jen možná bylo vhodné uvádět, z jakých zdrojů se
autorka kvalitativní analýzu učila) . Autorka postupně na 9. stranách analyzuje a kategorizuje
výpovědi respondentek, které
citlivě uspořádává do obsahově odlišných kategorií.
Strukturovaně vykresluje prožívání bondingu a komentuje okolnosti, které toto prožívání
ovlivňují ( mohou ovlivňovat). V textu se objevují odkazy na odborné práce citované
v teoretickém úvodu, čímž autorka demonstruje dovednost propojení dílčích závěrů vlastního
výzkumu s poznatky z odborné literatury. V závěrečné části práce a v diskusi autorka velmi
dobře zpracovává dílčí závěry své výzkumné sondy do uceleného obrazu sledovaného
problému a nabízí vlastní komentáře, vhodně diskutuje citlivá nebo potenciálně problematická
místa metodologie realizovaného výzkumu. Oceňuji především fakt, že čtenáře i zde znovu
upozorňuje na výběrový charakter svého výzkumného vzorku.
Celkově práci Zdeňky Slezákové hodnotím jako velmi zdařilou, pečlivě a čtivě zpracovanou.
Pro obhajobu navrhuji hodnocení výborně.
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