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Autorka: Bc.  Adéla Drtilová  

 

Aktuálnost tématu: Velmi pozitivně hodnotím autorčin výběr tématu. Ač je problematika návratu 

žen po mateřské dovolené na trh práce hojně zkoumanou oblastí, autorka se zacílila na matky 

s nízkým vzděláním, které jsou výzkumem poměrně opomíjenou cílovou skupinou.  

 

Cíle práce a jejich naplnění: Autorka má velmi pečlivě a jasně vymezen výzkumný problém a od 

něj odvozuje hlavní cíl práce: „…zjistit příčiny nízké zaměstnanosti nízko-vzdělaných matek 

(základní vzdělání nebo výuční list) po ukončení rodičovské dovolené“. Tento cíl dále rozpracovává 

do uchopitelných podcílů, k nimž jsou formulovány výzkumné otázky. 

 

Metodologie: Autorka má promyšlenou a transparentně popsanou metodologii. Vhodně zvolila 

metody, které jí pomohly k zodpovězení výzkumných otázek. Oceňuji kombinaci dvou typů 

respondentů – matek s nízkým vzděláním a liniových pracovníků politiky zaměstnanosti 

(pracovníků úřadu práce). Zde bych také jako konzultantka ráda podotkla, že autorkou zvolená 

cílová skupina matek je poměrně složitě dostupná. Oceňuji, že autorka vyvinula nemalé úsilí, kdy 

musela zvolit změnu strategie sběru dat, aby se k těmto ženám dostala. 

  

Teoretické ukotvení práce: Autorka  velmi zdařile vztahuje používané teorie k příčinám a 

důsledkům nízké zaměstnanosti matek s nízkým vzděláním, přičemž tyto ještě dělí na mikro a 

makroúroveň. Vše názorně inkorporovala do vlastního schématu. Vytkla bych jen špatně 

naformulovaný název tohoto schématu Vzájemný vliv teorií a jejich působení na matku, který 

trochu mate, i když z textu je zcela zřejmé, že autorka měla na mysli využití jednotlivých teorií pro 

vysvětlení sledovaného fenoménu.  

 

Obsah práce:  Po úvodních kapitolách věnovaných již zmíněným cílům, výzkumným otázkám, 

metodologii a teoretickým východiskům následují výsledky vlastního výzkumu. Autorka se 

postupně zaměřuje na faktory vedoucí ke znevýhodnění matek s nízkým vzděláním na trhu práce, 

důsledky jejich nezaměstnanosti, roli úřadu práce jakožto nástroje ke zvyšování jejich 



 

 

 

zaměstnanosti, roli institucionální péče o děti a pomoci v rámci rodiny. Kromě vlastních 

kvalitativních dat z rozhovorů, pracuje zde s celou řadou relevantních veřejně politických 

dokumentů, sekundárních statistických dat, odborné literatury. Text je dobře strukturován a je zde 

prokázána dovednost důkladné analýzy, odborné argumentace zjištění a umění vyvozovat závěry.  

Práce přináší řadu zajímavých a nových zjištění a dokazuje skutečnost, že  pohled na sociální 

politiku perspektivou úzce vymezené cílové skupiny umožňuje identifikovat oblasti, kde konkrétní 

politika selhává.  

Formální úprava práce: Studentka v práci prokazuje schopnost formulovat odborný text. Velmi 

oceňuji používání řady autorkou vytvořených názorných schémat, tabulek a grafů. Mojí jedinou 

výtkou k této jinak velmi povedené práci je skutečnost, že autorka mohla trochu více času věnovat 

závěrečným korekturám a editaci textu.   

 

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

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

„výbornou“. 

 

V Praze dne 15.6. 2016          Mgr. Karolína Dobiášová 
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