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Uvedená bakalářská práce se zabývá tématem, jež není úplně nové, a proto je poměrně obtížné 

neopakovat to, co již bylo někým jiným řečené. Žaneta Kušnirová se pokusila své téma rozšířit o 

přístup sociálního začleňování, který ovšem i tak chápala prostřednictvím jeho ekonomické 

dimenze, tj. trhu práce. Jak vyplývá z názvu i formulace hlavního cíle (viz níže), autorka se zabývá 

postavením matek samoživitelek na trhu práce. Její záběr je však mnohem širší (viz výzkumné 

otázky a obsah práce), což vede k tomu, že bakalářská práce je zacílená příliš široce, kromě 

postavení cílové skupiny na trhu práce také zkoumá příčiny samoživitelství a jeho rizika, dále také 

pomoc samoživitelkám prostřednictvím sociálního systému. Délka této bakalářské práce tak 

dosahuje délky diplomové práce.  

 

Cílem bakalářské práce je „zjistit, jaké je postavení matek samoživitelek na trhu práce v České 

republice a identifikovat klíčové problémy, které jsou spojené se samoživitelstvím, se začleňováním 

a participací matek samoživitelek na trhu práce“ (str. 6) Uvedený cíl je převeden do následujících 

podcílů (a následně do výzkumných otázek): „vymezit základní pojmy týkající se samoživitelství a 

jeho právní rámec v rámci České republiky; zjistit jaký je stav a vývoj fenoménu samoživitelství na 

základě analýzy ze statistických dat; identifikovat příčiny vedoucí ke statusu samoživitelství a 

stanovit rizika, která jsou spojená se samoživitelstvím; definovat pomoc, která je určená matkám 

samoživitelkám v České republice, vymezit postavení matek samoživitelek na trhu práce a 

identifikovat problémy spojené se začleňováním a participací na pracovním trhu“ (tamtéž). 

S vymezeným cílem práce však souvisí jenom poslední dílčí cíl. Právě nevhodně stanovené dílčí 

cíle jsou dle mého názoru příčinou příliš širokého záběru uvedené bakalářské práce.  

 

Teoretická východiska práce, zejména teorii sociální exkluze a genderové segmentace na trhu práce 

a teorii fronty považuji za vhodně zvolená, tj. týkají se hlavního cíle práce. U modelů rodinných 

politik tomu tak není, autorka se v práci sice zabývá systémem sociálních dávek určených pro 

rodiny s dětmi (kapitola 6), ale nejedná se o (hlavní) cíl její práce. V případě tohoto teoretického 

východiska navíc autorka nečerpá z primárního zdroje – tj. Leitnerové, ale z Tomešové-Bartákové.  

 

Zvolené metody odpovídají zaměření práce. Autorka kormě rozsáhlého desk-research analyzovala 

vlastní primární data z realizovaných rozhovorů. Toto je nepochybně silná stránka práce, autorka 

sama provedla 10 polostrukturovaných rozhovorů s poměrně obtížně dostupnou cílovou skupinou. 

Na str. 47 autorka uvádí, že tato data analyzovala pomocí obsahové analýzy, v metodologické 

kapitoly je však uvedená tematická analýza.  

 

Zvolená struktura práce souvisí se širokým záběrem bakalářské práce. Postavení matek 

samoživitelek na trhu práce autorka řeší v kapitole 8., která je ještě dále strukturovaná na část 8.1 

věnující se nástrojům podporujícím slaďování rodinného a pracovního života matek samoživitelek a 



 

 

 

pak část 8.2 zabývající se diskriminaci matek samoživitelek na trhu práce. Závěr práce nepřináší nic 

nového, tj. autorka v něm opakuje to, co již v práci napsala. 

 

Z formálního hlediska moje největší výhrady směřují k příliš nadměrnému využívání citací 

legislativních norem (např. str. 62) nebo u teoretických východisek (str. 10-11), což jenom posiluje 

dojem, že této bakalářské práce prostě chybí jednoznačnější zacílení nebo „tah na branku“.  

 

Při celkovém hodnocení uvedené bakalářské práce však chci především vyzvednout množství práce, 

které autorka předvedla. Jediné, co kazí celkový dojem, je její příliš široké zaměření a rozsáhlá, 

někdy nadbytečná a zdlouhavá argumentace.  

 

Bakalářskou práci doporučuji přijmout k obhajobě a hodnotit ji známkou velmi dobře.  

 

 

Praha, 2.6.2016      Mgr. Miriam Kotrusová, Ph.D. 


