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1. Obsah a struktura práce
Cíl  výzkumného šetření,  realizovaného v rámci  diplomové práce,  směřuje k

odkrytí  faktorů, které ovlivňují postavení matek samoživitelek na pracovním trhu v
České republice. Usiluje o určení jejich povahy a významu pro pozice těchto žen na
trhu práce. Tomuto cíli  odpovídá obsah a struktura práce. Obsah je rozčleněn do
osmi  kapitol  a  doplňkové  přílohy.  V jejich  okruhu  se  autorka  postupně  věnuje
charakteristice  neúplné  rodiny  (okolnostem  jejího  vzniku),  postavení  matek
samoživitelek na trhu práce a identifikaci proměnných zahrnutých i nezahrnutých do
vlastního výzkumného šetření (z nezahrnutých např. věk a počet dětí). 

Pro práci je přínosná snaha popsat a analyzovat strukturu těchto proměnných
a  jejich  rozdělení  do  dvou  kategorií  –  individuální (finanční  a  materiální  situace,
podpora  širší  rodiny,  potřeba  harmonizace  pracovního  a  soukromého  života,
pracovní aspirace) a  objektivní  (např. opatření sociální a rodinné politiky, možnosti
využití  předškolních  a  školních  zařízení  pro  děti,  přístup  zaměstnavatelů,  riziko
nezaměstnanosti). Nad proměnnými, zahrnutými do vlastního výzkumu, se autorka
podrobně zamýšlí a analyzuje je s použitím dat a podkladů z oficiálních relevantních
statistik, zpráv, platných zákonů a především z údajů z odborné literatury. Samotné
kvalitativní šetření u devíti matek je postaveno na polostrukturovaných rozhovorech,
s orientací na předem stanovené proměnné. Získané výsledky šetření jsou pečlivě
popsané  a  ilustrované  autentickými  výpověďmi  matek  a  shrnuté  v samostatné
kapitole.

Obsahově  i  strukturně  je  práce  velmi  dobře  zpracovaná.  Výběr  obsahu
jednotlivých kapitol a jejich následné členění svědčí o dobré orientovanosti studentky
v dané  problematice.  Řešené  téma  zcela  odpovídá  studijnímu  profilu  autorky  i
odbornému zaměření katedry.

2. Odborná úroveň
Výzkumně -  metodologická strategie zahrnuje  dva okruhy.  První  z  nich se

váže na zjištění faktorů, které ovlivňují postavení matek samoživitelek na pracovním
trhu.  Druhý  se  vztahuje  na  analýzu  konkrétních  faktorů  –  proměnných
identifikovaných u výzkumného souboru. Kvalitativní výzkumný design se jeví jako
přiměřený a promyšlený stejně jako výběr metody rozhovoru. Přínosný a inspirativní
je  model  proměnných  ovlivňujících  postavení  na  trhu  práce,  do  něhož  autorka
promítla  vedle  obecně  známých  skutečností  také  vlastní  dosažené  výsledky.
V klíčové  kapitole  Shrnutí  výsledků stanovuje  potřeby  typické  pro  celý  soubor



respondentek,  a  které  lze  považovat  za  hlavní  proměnné  s rozhodujícím  vlivem
na pracovní život matek samoživitelek.

3. Práce s literaturou
Variabilita zvolených pramenů je velmi široká. Studentka prokázala schopnost

vyhledávat relevantní odborné prameny jak ve sféře odborné literatury,  tak i mezi
oficiálními  dokumenty,  předpisy,  zákony,  výzkumnými  zprávami.  Použité  zdroje
citovala správně v souladu s platnou citační normou. 

4. Grafické zpracování
Diplomová  práce  je  vybavena  obrázkem,  čtyřmi  tabulkami  a  přílohou  se

seznamem otázek pro rozhovory. Celková úroveň grafické adjustace je dostatečně
kvalitní. Uspořádání a forma textu, včetně úpravy stránek odpovídají požadavkům na
závěrečnou práci.  

5. Jazyková úroveň
Jazykový  styl  práce  lze  hodnotit  jako  přiměřený  typu  textu.   Studentka

věnovala závěrečné korektuře potřebný čas, i když občas přehlédla překlepy (např.
na str. 72: „Rovněž se podařilo nelézt skutečnosti…..“ nebo na str. 77: „…se v rámci
výzkumu ukázali ……“). 

6. Podněty k rozpravě
a) Která  ze  sledovaných  proměnných  představuje  pro  matky  samoživitelky

největší zátěž? 
b) Jakou roli  při  integraci  do trhu práce sehrává faktor věku samoživitelky,

případně věk závislého dítěte? 

7. Závěrečné hodnocení práce
Zpracování  výzkumného  šetření  lze  souhrnně  hodnotit  pozitivně.  Získané

výsledky směřují do aplikační sféry a mohly by být přínosné pro oblast praktického
využití. Diplomová práce Bc. Anety Kolmistrové odpovídá požadavkům kladeným na
tento typ závěrečných prací. Doporučuji její přijetí k obhajobě.  

Navrhuji výsledné hodnocení známkou výborně.
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