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Aktuálnost tématu: Vhledem k tomu, že podíl rodičů samoživitelů kontinuálně narůstá (OECD 

2015), musí evropské sociální (rodinné) politiky reagovat na tento trend, zejména v souvislosti se 

snahou o omezování dětské chudoby. Autorka se ve své práci zabývá z tohoto pohledu vysoce 

aktuální otázkou harmonizace pracovního a rodinného života matek samoživitelek.  

 

Cíle práce a jejich naplnění: Hned na úvod bych jako konzultantka chtěla uvést, že autorka ke 

zpracovávání této práce přistupovala velmi svědomitě a s osobním nasazením.  

Po vymezení výzkumného problému v úvodu práce si autorka jasně a uchopitelně stanovuje hlavní 

cíl „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“. K hlavnímu cíli si autorka 

stanovila ještě operativní cíle, kterými jsou deskripce  změn v rodinném chování, definování 

samoživitelství a problémů s ním spojených. Cíle má autorka logicky provázány s výzkumnými 

otázkami.  

 

Metodologie: Autorka vhodně zvolila kvalitativní metodický přístup. Má promyšlený a podrobně 

popsaný metodický postup, kdy pracuje s relevantní českou i zahraniční literaturou.  Oceňuji velké 

autorčino úsilí, při získávání vhodných respondentek. Zvolené metody pomohly autorce 

k zodpovězení výzkumných otázek. 

  

Obsah práce:  Práce je přehledným způsobem strukturována do osmi logicky na sebe navazujících 

kapitol. Autorka si pro ukotvení práce zvolila teorii feminizace chudoby, dětskou chudobu a teorii 

ekonomie rodiny. S prvními dvěma koncepty studentka explicitně v práci pracuje. Koncept 

ekonomie rodiny se dotýká sledované problematiky spíše v tom smyslu, že ne každé lidské rodinné 

chování lze tímto konceptem vysvětlit a proto, v případě selhání principů tohoto konceptu, by měl 

s ohledem na důležitost rodiny, zasahovat stát.  

Autorka se velmi precizně věnuje vymezení problematiky samoživitelství a rodinné politice ve 

vztahu k samoživitelkám. Oceňuji práci s četnou odbornou literaturou, daty a právními dokumenty. 

Jádro celé práce spočívá v představení výsledků vlastního empirického šetření. Zpracování je 



 

 

 

ukázkovým příkladem kvalitativního výzkumu.  Autorka vhodně kombinuje výsledky vlastního 

empirického šetření – rozhovorů a znalost tématu ze studia literatury.   

 

Formální úprava práce: Studentka v práci prokazuje stylistickou dovednost, správně cituje. 

Oceňuji autorčinu preciznost, která se promítá do celého zpracování bakalářské práce. 

 

Celkové hodnocení práce: Navrhovaná práce zcela splňuje požadavky na bakalářskou práci. 

Vzhledem k výše uvedenému hodnocení doporučuji práci k obhajobě a hodnotím ji jako 

„výbornou“. 

 

V Praze dne 8.6. 2015          Mgr. Karolína Dobiášová 

                         konzultantka práce 

  


