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Téma samoživitelek se ve studentských pracích objevuje často, přesto si pro svou práci „Důsledky 

spojené se ztrátou živitele v rodině.“ Veronika Faberová vybrala nový pohled na danou 

problematiku a zaměřila se na porovnání dopadů sociálních událostí ztráty živitele v důsledku 

rozvodu a úmrtí.  

Cíl práce, kterým je „poukázat na to, jak závažné dopady může mít sociální událost, jakou je ztráta 

živitele, na rodinu. Jak se díky takové události mění základní funkce rodiny, výchova dětí, jak to 

ovlivňuje nejen děti, ale i samotné rodiče.“ (s. 6), i dílčí cíle analýzy nástrojů sociální politiky a 

komparace se situací v zahraničí byly naplněny a na výzkumné otázky odpovězeno.  

Diplomová práce je členěna na následující části: Úvod, 1. Cíle, výzkumné otázky a metody, 2. 

Rodina jako základ společnosti, 3. Neúplná rodina z důvodu ztráty živitele, 4. Zabezpečení ze 

strany státu, 5. Zpracování informací z rozhovorů od samoživitelek, Závěr. Struktura je přehledná 

a logická. 

V oblasti metodologie svůj výzkum autorka založila na polostrukturovaných rozhovorech, přehled 

respondentek je přehledně uveden v tabulce (str. 9). Výběr respondentek považuji za zdařilý, nebyl 

vynechán ani etický aspekt, což je zejména u tak citlivého tématu nezbytné. Kromě rozhovorů pak 

autorka využila analýzu sekundárních dokumentů.  

Z hlediska teoretických východisek se autorka zaměřila na rodinné funkce. V první části kapitoly 

„Rodina jako základ společnosti“ se věnuje proměnám rodiny v čase, ve druhé pak funkcím rodiny. 

Přestože bych uvítala ještě i jiné teoretické východisko, které by reflektovalo veřejně politický 

rozměr dané problematiky (a proto i tuto kapitolu považuji za nejslabší část práce), kapitola sama o 

sobě je zpracována přehledně a autorka zde prokazuje svou schopnost pracovat s odborným textem. 

Navíc autorka pak dále v analytické části cíleně pracuje se získanými poznatky ohledně funkcí 

rodiny. 

Ve třetí kapitole se autorka zabývá aspekty neúplné rodiny a pro srovnání rozvodu a úmrtí jako 



 

 

 

příčiny ztráty živitele využívá už i výstupy z uskutečněných rozhovorů. Důsledky ztráty živitele pro 

rodinu analyzuje v pěti základních oblastech a navazuje na teoretickou část práce věnovanou 

funkcím rodiny. Ve čtvrté kapitole pak autorka analyzuje opatření, která má k dispozici sociální, 

resp. rodinná politika, a kromě České republiky se věnuje i vybraným státům EU. Pro zjednodušení 

výstupu z této části by bylo možné využít i tabulky, kde by byla opatření jednotlivých států 

srovnána, protože se, jak sama autorka podotýká, v jednotlivých zemích výrazně liší. Bylo možné 

použít i více zahraničních zdrojů, protož lze předpokládat, že by byly aktuálnější než použité české 

zdroje. 

Pátá kapitola obsahuje zpracování rozhovorů, kdy respondentky kromě dopadů nové rodinné 

situace na rodinu reflektovaly i opatření státu.   

Autorka se ve své práci opírá o relevantní zdroje a v práci prokazuje stylistickou dovednost, text je 

správně zformátovaný a citace odpovídají normě.  

 

Celkové hodnocení práce: Předložená práce je zcela v souladu s požadavky na diplomovou práci, 

je vypracována na velmi dobré úrovni. Z výše zmíněných důvodů doporučuji práci k obhajobě a 

navrhuji hodnotit v rozmezí „výborná - velmi dobrá“ podle výkonu u obhajoby. 

 

Navrhované otázky pro autorku: 

1. Jaké praktické dopady by mohla mít Vaše diplomová práce na rodinnou politiku? 

2. Která zahraniční opatření rodinné politiky Vás zaujala a proč? Považujete je za přenositelná 

do českého prostředí? 

 

 

 

V Praze dne 12.6. 2016          Ing. Mgr. Olga Angelovská 

                          


