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Autorka si pro svoji diplomovou práci zvolila aktuální veřejně politický problém – zadluženost 

domácností v České republice. Ačkoli jde o téma poměrně diskutované a věnuje se mu řada prací, 

autorka se zaměřila na specifickou skupinu – matky samoživitelky. Z tohoto hlediska se přitom 

ještě tématem nikdo nezabýval. Práce tak přináší nové poznatky a má vlastní přidanou hodnotu. 

Nejvíce přitom oceňuji poznatky z exploračního výzkumu matek samoživitelek a neziskových 

organizací. 

Práce je přehledně strukturována. Obsahuje všechny části, které by měla diplomová práce mít: 

vymezení cílů a výzkumných otázek, podrobný rozbor metodologie, teoretických východisek, 

rozbor problému s využitím různých typů dat, návrh možných řešení a závěry. Vymezení cílů a 

výzkumných otázek je srozumitelné. Dá se říci, že výzkumné cíle byly naplněny. Jisté otazníky 

mám jen s cílem „zjistit, zda je potřeba cílená specifická politika pro řešení zadluženosti této 

skupiny, a je-li vhodné problém řešit obecně nebo specificky se zaměřením na určitou skupinu.“ 

(strana 22). Jednoznačnou odpověď na tuto otázku jsem v práci nenašel.  

Jednou z nejsilnějších stránek práce je její metodologie, resp. zdroj dat a zejména pak provedený 

explorační výzkum. Autorka pracovala s množstvím kvantitativních a kvalitativních dat, které 

dokázala propojit. Sama uskutečnila 20 částečně strukturovaných rozhovorů se zadluženými ženami 

samoživitelkami. To lze, vzhledem k „neviditelnosti“ a obtížné rekrutaci respondentek, považovat 

za velmi úspěšný počin. Ačkoli jde pouze o explorační výzkum, a autorka si toho je plně vědoma, 

přesto tato sonda nabízí poněkud jiný vhled do problematiky, než jak je znám z médií. Například se 

ukazuje, že neplacení výživného nemusí být hlavní příčinou zadluženosti matek samoživitelek. 

Některé otázky vyvolává kapitola věnovaná teoretickým východiskům, a to zejména teorie 

sociálních sítí: „Následujícím teoretickým východiskem je teorie sociální sítě.“ V této souvislosti je 

třeba podotknout, že zdaleka neexistuje jedna teorie sociálních sítí, ale celá řada konkurujících si 

teorií. Autorka se zaměřuje na potenciální negativní aspekty, ale podrobněji neuvádí žádný odkaz 



 

 

 

na literaturu, který by tento aspekt ve vztahu k zadluženosti řešil. Není tedy jasné, z čeho vychází a 

na co navazuje. Obecně mám pocit, že se teoretická východiska příliš výrazně nepromítla do 

empirické práce – i když autorce nelze upřít snahu o takové propojení v závěru. Toto se trochu 

promítá do nižší míry zobecnitelnosti závěrů práce – není úplně jasné, v čem práce posouvá 

výzkumné uchopení problému dál. Má to vliv i na některé nekonzistentní tvrzení. Například autorka 

nejdříve zmiňuje, že neplacení výživného není pravděpodobně hlavním problém zadluženosti, ale 

přitom jako jedno z hlavních řešení navrhuje, po vzoru zemí jako Švédsko nebo Německo, státní 

podporu v případě, že povinný rodič odmítá tuto dávku platit. 

Práce je po formální stránce na dobré úrovni. Jazyk autorky je většinou jasný a srozumitelný. 

Občas se objevují stylistické neobratnosti či formulační nepřesnosti. Například na straně 25: 

„Vzorek respondentek – zadlužených matek samoživitelek byl získán za asistence metody sněhové 

koule (snowball sampling).“ (Vhodněji: „prostřednictvím“ nebo „využitím“ metody …“). Nebo na 

straně 26: „V diplomové práci jsem zhotovila explorační výzkum“. (Lépe „provedla“ nebo 

„uskutečnila“). Objevují se drobné překlepy, ale není jich mnoho. Je vidět, že studentka na práci 

pracovala systematicky a pečlivě. 

 

Práci doporučuji přijmout k obhajobě a v závislosti na jejím průběhu ji hodnotit známkou 

výborně nebo velmi dobře. 

 

Otázky k obhajobě: 

1. Měla by u nás, podle Vašeho názoru, existovat nějaká cílená samostatná politika podpory žen 

samoživitelek? Proč ano nebo ne? Pokud ano, v čem by měla spočívat?  
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