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Kristýna Martínková si pro svou bakalářskou práci zvolila velmi aktuální a v českém kontextu 

naléhavé téma. Z hlediska obsahu a náplně jej velmi dobře vymezuje, pro bakalářskou práci 

je vhodně zpracovatelné i zpracované. Jedinou připomínku bych měla k příliš široce 

formulovanému názvu. 

Struktura práce je logická a dobře formulovaná. Mám zde jedinou poznámku – z hlediska 

proporce textu je empirická část kratší než část věnovaná teorii a kontextu, což by mělo být 

naopak.  

V Úvodu oceňuji, že autorka zmiňuje i vlastní lokaci a zkušenost, která měla částečně na 

výběr tématu vliv; bylo by nicméně dobré se v této souvislosti zamyslet nad výhodami i 

nevýhodami pozice „insiderky“ a „outsiderky“, pokud jde o postavení výzkumnice. Je však 

třeba dodat, že v empirické části samotné pak autorka pozici výzkumnice (s náležitými 

odkazy na odbornou literaturu) v praxi pečlivě reflektuje a projevuje i značnou citlivost pro 

tuto reflexi. U obhajoby by však mohla vysvětlit formulaci, kterou uvádí v tomto ohledu 

později (str. 32) s odkazem na Reinharz, že [při komunikaci s účastnicemi výzkumu] „roli 

hraje totiž i schopnost empatie, porozumění, a to u mě jako u ženy mohou matky najít snáze“. 

Míní tím autorka, že u muže-výzkumníka by ženy-matky (automaticky?) našly menší 

schopnost empatie? K Úvodu bych snad ještě dodala, že zde mohla být uvedena stručná 

charakteristika zdrojů, z nichž autorka čerpala. 

Pokud jde o zmíněné zdroje a jejich praktické používání, je třeba pochválit šíři 

bibliografického záběru a používání primárních i sekundárních pramenů. Odkazování (pokud 

jde o četnost i formální správnost) zcela odpovídá požadavkům odborného textu.  

Teoretická část sama o sobě (pokud do ní nepočítáme kapitoly věnované českému kontextu) 

je poněkud příliš krátká (dle mého mínění i na bakalářskou práci). Mohl zde být zmíněn např. 

koncept Carol Gilligan o etice péče, který by pak mohl být velmi vhodně propojován 

s výpověďmi narátorek (nabízel by se např. k teoretizaci na str. 54 k postřehu, že tyto matky 

de facto nerozdělují volný čas vlastní a čas svůj a svého dítěte). Přesto konstatuji, že ty 

teoretické koncepty, které autorka vybrala k představení, jsou vybrané smysluplně a 

vysvětleny věcně správně. Zejména oceňuji, že autorka velmi zdařile propojuje teoretické 

koncepty s empirickým materiálem, což zvládla na bakalářskou úroveň velmi nadprůměrně. 

Také je třeba dodat, že do značné míry teoretizuje i v průběhu samotného textu a některé 

koncepty do něj průběžně nenásilně zakomponuje – např. koncepty feminizace chudoby nebo 

stigmatizace, které tvoří části kapitoly 2.3 a které ukazují autorčinu schopnost analytického 

myšlení. 



Empirická část myslím splňuje požadavky, standardně kladené na bakalářskou práci. Oddíl 

věnovaný charakteristice metodologie je přímo vzorový. Vlastní analýza mohla být, jak už 

bylo řečeno, obsáhlejší, nicméně i v dané podobě je dobrým příkladem studentského 

kvalitativního výzkumu. Ke kladům této části patří (kromě výše zmíněných), že autorka dosti 

přesně formuluje a negeneralizuje (až na výjimky – viz např. zjednodušenou první větu 

Závěru, str. 55). Velmi pozitivně hodnotím i v zásadě úspěšnou snahu rozlišovat jednotlivé 

případy a nahlížet na ně z různých hledisek, což opět svědčí o schopnosti kritického myšlení.  

Stylistická a jazyková stránka práce je velmi kvalitní, až na drobné chyby v interpunkci. 

Technickou chybu jsem zaznamenala jedinou – kniha Renzetti a Currana nevyšla v roce 

2005, ale 2003 (str. 9).  

Celkové hodnocení: Bakalářská práce Kristýny Martínkové zcela splňuje požadavky na tyto 

práce kladené. Navrhuji výborné hodnocení. 


