Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta

Katedra občanské výchovy a filosofie
M. D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1

Posudek vedoucí diplomové práce
Jméno studenta:

Hedvika Hlaváčková

Název práce:

Práce a mateřství

Jméno vedoucího práce:

Zuzana Kubišová

Tématem diplomové práce Hedviky Hlaváčkové vztah mezi pracovním a soukromým (rodinným)
životem matek v současné České republice (s. 5), přičemž cílem její práce je pomocí vlastního
výzkumu najít odpovědi na otázky „Proč některé matky pracují, zatímco pobírají mateřský či
rodičovský příspěvek? Vracejí se matky do práce podle svých původních plánů, anebo tyto plány
mění? Pokud je mění, tak jak?“ (s. 5). S ohledem na uvedené téma a cíl práce je logicky zvolena i
struktura a metoda práce. Diplomantčinu vlastnímu kvalitativnímu výzkumu, který je prováděn
metodou polostrukturovaných rozhovorů, předchází část práce vypracovaná na základě studia
relevantní literatury, v níž diplomantka představuje „hlavní kontury problematiky slaďování práce a
mateřství (péče o dítě) v současné moderní společnosti“ (s. 5), a to tak, že se věnuje trendům v české
rodině a rodinná politika v ČR, problematice podpory pracujících matek a důvodům návratu rodičů
(převážně matek) malých dětí na pracovní trh a společenským bariérám, které při tomto procesu
musejí matky malých dětí překonávat.
Z hlediska práce s odbornou literaturou diplomantka prokázala, že umí vybrat relevantní literaturu
a následně s ní korektně pracovat, tj. autorka správně pracuje s odkazy a citacemi a odlišuje parafráze a
vlastní myšlenky, a zároveň prokázala, že ovládá a rozumí terminologii oboru a tématu, jímž se
zabývá.
Co se týče vlastního výzkumu, který je jádrem předkládané práce, je nutno konstatovat, že se
v něm diplomantce nepodařilo zcela vyhnout některým začátečnickým chybám. Jedná se o jistou
homogenitu dotazovaných, která je sice v práci vysvětlena (s. 42-48), nicméně se domnívám, že
reflexe toho, jak způsob a struktura dotazovaných ovlivnila průběh a závěry výzkumu by mohla být
hlubší. Dalším začátečnickým problémem je skutečnost, že v situacích kdy dotazované nechtějí
odpovědět, diplomantka nezkouší jiné strategie, jak se k výpovědi na dané téma dostat. Za pozitivum
lze ovšem jednoznačně považovat skutečnost, že v Závěru práce se diplomantce podařilo na základě
jejího výzkumu nalézt odpovědi a badatelské otázky položené v Úvodu.
Z hlediska jazyková a stylistická roviny práce předkládaná diplomová práce odpovídá
požadavkům kladeným na tento typ prací.

V rámci rozpravy nad předkládanou prací navrhuji následující diskusní okruhy: (1) Jak
skutečnost, že dotazované byly vybírány z okruhu známých a příbuzných diplomantky, ovlivnila
podobu vzorku, resp. která témata vzhledem k tomuto výběru nebyla zkoumána? (2) Jaké největší
bariéry existují v současné České republice pro příznivé slaďování rodinného a pracovního života
rodičů?

Závěr: Diplomová práce Hedvika Hlaváčkové Práce a mateřství splňuje nároky kladené na
závěrečné práce a předkládanou diplomovou práci doporučuji k obhajobě.
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