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Bakalářská práce Karly Žáčkové se věnuje fenoménu samoživitelství v podmínkách ČR ve vztahu 

k harmonizaci pracovního a rodinného života. Postavení matek samoživitelek v sociálním systému 

se již věnovalo několik výzkumných studií a autorka je v textu cituje, ale problematika slaďování 

jejich pracovních i rodinných rolí byla do jisté míry opomíjeným tématem.  

 

Hlavním cílem této práce je „zjistit, jaké jsou strategie, které současné české matky samoživitelky 

používají při slaďování práce a péče o dítě a domácnost a na jaké problémy při tom naráží.“ (str. 

4). Dalším cílem je popsat změny v rodinném chování, které vedou ke vzniku samoživitelství, 

definovat samoživitelství a problémy s ním spojené a možná zvýhodnění plynoucí pro matky 

samoživitelky. Takto definovaný výzkumný problém se jeví být adekvátním pro požadovaný rozsah 

a nároky na bakalářskou práci. Převedení uvedeného výzkumného cíle do několika (10) 

výzkumných otázek však už není úplně zdařilé a v konečném důsledku vede k tomu, že práce 

trochu postrádá jasný „tah na branku.“ Některé výzkumné otázky se mi zdají být nadbytečné, např. 

„Jak se v České republice změnilo rodinné chování“, což představuje spíše věcné východisko než 

předmět výzkumu. Na výzkumnou otázku „Jak na rodinné chování nahlíží teorie ekonomie rodiny“ 

autorka ve výzkumné části své práce ani neodpovídá, jedná se o jedno z jejích teoretických 

východisek.  

  

Teoretická východiska (feminizace chudoby, dětská chudoba, ekonomie rodiny) odpovídají 

zaměření práce a autorka s nimi v celé práci pracuje a používá je pro hledání odpovědí na její 

výzkumné otázky.  

 

Metodologická kapitola je zpracována velmi kvalitním způsobem.  

 

Občas se v práci vyskytují věcné nepřesnosti či chyby. Např. na str. 19 tvrzení „Nejnižší počet 

rozvodů byl zaznamenán v roce 1999, kdy takto zaniklo 24 tisíc rozvodů“ (má být manželství). Na 

str. 52 v Závěru práce autorka říká: „Dalším velkým problémem je pro matky samoživitelky 

chudoba, která je způsobena feminizací chudoby“ nebo další nepřesné tvrzení: „Kromě toho existuje 

podpůrčí doba při ošetřování člena rodiny. To je také jediná dávka, kde je zvýhodněna neúplná 

rodina (str. 53). Tato dávka se jmenuje ošetřovné a osamělí rodiče mají nárok na delší podpůrčí 

dobu, tak jak je řečeno na str. 34.  

 

Poněkud polemické je tvrzení na str. 37 „Pro úpravu práce na částečný úvazek chybí v České 

republice potřebné legislativní vymezení, není vymezena standardní délka pracovní doby na 

částečný úvazek.“ S první části věty bych úplně nesouhlasila, protože § 80 Zákona č.262/2006, 

zákoníku práce, vymezuje kratší pracovní dobu jako pracovní dobu kratší než 40 hodin týdně. 

Otázkou je, a na to se může pokusit Karla Žáčková odpovědět při obhajobě své práce, zda uvedené 

vymezení kratší pracovní doby zainteresovaným aktérům vyhovuje a pokud nevyhovuje, tak proč.  



 

 

 

Zjištění realizovaného výzkumného šetření jsou zajímavá, i když nepřekvapující. Matky 

samoživitelky (respondentky výzkumu K. Žáčkové) svoje pracovní a rodinné role docela dobře (za 

pomoci širší rodiny) zvládají, a to navzdory tomu, že je sociální (rodinná) politika ani velmi 

nepodporuje. Měla by se sociální (rodinná) politika na tuto skupinu zaměřit více? Která opatření 

jsou, dle autorčina názoru, nejefektivnějším způsobem pomoci matkám-samoživitelkám?   

 

Škoda, že se Karla Žáčková neptala svých informantek na to, zda se cítí ve společnosti 

stigmatizovány anebo diskriminovány. Při nárůstu mimomanželské plodnosti, 50% míře 

rozvodovosti a velkému nárůstu počtu neúplných rodin si kladu otázku, zda ve společnosti ještě 

existuje stigma spojené se samoživitelstvím, alespoň v tom pojetí, s nímž autorka ve své práci 

pracuje.  

 

Celkové hodnocení uvedené bakalářské práce, navzdory mým připomínkám, je výborné.  

 

Datum: 28. 5. 2015                                                                          

 

  Mgr. Miriam Kotrusová, Ph.D.  

  


