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          Martina Mottlová ovlivněna svou vlastní zkušeností s mateřstvím a mateřskou, 
respektive rodičovskou dovolenou, zvolila téma každodennosti matky pečující o malé dítě 
(děti) ve věku do tří let za náplň předkládané bakalářské eseje. Hned v úvodu nastínila čtyři 
problémové roviny, na které soustředí v rámci širokého základního tématu specifickou 
pozornost: 1) reflexe mateřství a mateřské dovolené z pohledu aktérek, tj. z perspektivy žen-
matek, které aktuálně čerpají mateřskou či rodičovskou dovolenou, 2) běžný den z pohledu 
ženy-matky před narozením dítěte a po něm, 3) volný čas a zájmové aktivity ženy na 
mateřské (rodičovské) dovolené a před porodem a 4) všední a sváteční z pohledu ženy-matky 
v období mateřské a předtím. 
 
          Svou práci koncipovala –vedle úvodu, závěru, seznamu zdrojů a příloh- do dvou 
základních obsahem i rozsahem vyvážených bloků, a to části teoretické (kapitola I. – s. 7-35) 
a části empirické (kapitola II. – s. 36-70).  V prvním bloku se v souladu s vytýčenými 
problémovými rovinami zabývala postupně rodinou (tradiční, moderní i postmoderní), 
těhotenstvím, mateřstvím, mateřskou a rodičovskou dovolenou, dále pak každodenností, 
volným časem, pojetím všedního a svátečního. Do této části zahrnula i stručný přehled o 
zařízeních pro matky s dětmi v Táboře a okolí. 
 
          Druhý blok uvedla autorka charakteristikou svého metodického postupu od volby 
kvalitativní výzkumné strategie až po průběh rozhovorů. Za stěžejní (a obsáhlou) pasáž této 
části je třeba označit vlastní důkladnou analýzu rozhovorů, kde Martina Mottlová postupovala 
důsledně podle předem v úvodu vytýčených problémových rovin. Jednotlivé postupné kroky 
analýzy jsou pak velmi dobře dokumentované úryvky výroků respondentek. 
 
          V závěru (s. 71-74) autorka přehledně shrnula odpovídající dílčí výsledky, ke kterým na 
základě analýzy výzkumem shromážděných dat dospěla. Nedílnou součást bakalářské eseje 
Martiny Mottlové představuje obsáhlý seznam použité literatury a dalších zdrojů (přednášky, 
zákony, internetové zdroje)  a také v obsahu avizované přílohy. 
 
          Předložený –na bakalářskou práci velmi obsáhlý- text jako celek má logickou a 
vyváženou strukturu a jeho rozsah (bez hluchých či opakovaných pasáží) svědčí o autorčině 
pracovitosti a píli. V teoretické části oceňuji především to, že se autorka velmi dobře 
zorientovala v problematice každodennosti, volného času i v pojetí všedního a svátečního, 
přičemž se opírala o širokou škálu odborných textů. V empirické části hodnotím pozitivně  
přehlednou a poctivou  práci se získanými daty, a to zejména skutečnost, že čtenář  může bez 
problémů sledovat jednotlivé dílčí kroky autorky. Přesto je v této souvislosti otázkou, zda by  
případné zúžení problémových rovin nepřispělo k větší plastičnosti výsledného textu. 
 
          Formální stránka bakalářské eseje Martiny Mottlové je na velmi dobré úrovni bez často 
obvyklých překlepů, autorka udržela v průběhu celé práce jednotně vedený poznámkový 
aparát a v seznamu použitých zdrojů jsou všechny bibliografické náležitosti. Z výsledného 



textu je jasně patrné, že přípravě, výzkumné části, analýze dat, ale také závěrečné kompletaci 
své bakalářské eseje věnovala autorka dostatek časového prostoru.  
 
         Závěrem lze konstatovat, že Martina Mottlová prokázala, že si dovede vytýčit 
výzkumný cíl (i když trochu široký), je schopna pracovat v terénu a získávat data potřebná 
k jeho řešení, stejně jako shromážděná data analyzovat a formulovat odpovídající závěry. Její 
bakalářská esej splňuje veškeré požadavky, které jsou na tento typ závěrečných studentských 
prací kladeny a doporučuji ji proto k obhajovacímu řízení. Navrhuji výsledné hodnocení 
vzhledem ke všem shora uvedeným skutečnostem jako slabší výbornou.  
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