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1. Kde spatřuje hlavní přínosy práce pro rozvoj sociálně pedagogické teorie?
2. Zhodnoťte možnosti poskytování sociálně pedagogické podpory matkám 

samoživitelkám v ČR
3. Podle jakých kritérií byl vybrán výzkumný vzorek pro empirické šetření?
4. Jakým způsobem byly tvořeny kategorie a kódy?
5. Jaká nová témata a informace, které by bylo dobré v budoucích výzkumech studovat, se 

díky podrobnému zkoumání jednotlivých případů objevila? (viz s. 82)

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 

Diplomová práce se věnuje velmi  závažné problematice,  které ze sociálně pedagogického 
hlediska není věnována náležitá pozornost, přestože lze na základě výzkumu, který je v práci 
prezentován,  říci,  že  právě sociálně  pedagogická  podpora je  efektivním modelem pomoci 
ženám, které se ocitnou v roli matek samoživitelek.

Práci považuji celkově za zdařilou,  dobře strukturovanou, konkrétně zacílenou a formálně 
pečlivě zpracovanou. 
Teoretická  část  shrnuje  základní  poznatky  z  oblasti  a  nabízí  ucelený  obraz  složité 
psychosociální a ekonomické situace, jíž sólo rodičovství v podmínkách subsidiárního státu 
nepochybně je. 
Výzkumná část se opírá o kvalitativní šetření zpracované formou vícečetné případové studie, 
která  vhodně  ilustruje  životní  situaci  matek  samoživitelek  a  zachycuje  jejich  náhled  na 
subjektivně  chápaný  rozvojový  význam  sociálně  pedagogických  programů.  Provedení 
výzkumu,  zpracování  dat  a  formulování  závěrů  odpovídá  požadavkům  kladeným  na 
diplomové práce. 

Výhrady:
Teoretické části by prospělo problémovější pojetí výkladu a opora o širší repertoár odborných 
zdrojů,  kapitola  představující  projekty  sociálně  pedagogické  podpory  postrádá  analytický 
přístup.
Ve vztahu k výzkumné části se nabízí otázka, v jakém smyslu provedla autorka tzv. vyložení 
karet a převyprávění jednotlivých kategorií a kódů. Také je na zváženou, zda vytvořené kódy 
odpovídají variabilitě odpovědí (například v kategorii psychický stav nefiguruje kód „úleva”, 
přestože právě o ní respondentky často hovořily a tomuto poznatku je věnována pozornost i v 
závěrečné  zprávě.  Podobně  jediný  kód  „vztah  s  dítětem”  neříká  nic  o  obsahu  kategorie 
„výchovné problémy”. 
K práci mám také jednu jazykovou připomínku ohledně nesladění budoucího a minulého času 
ve vztahu k popisu výzkumu (s. 60-61).
Konečně bych doporučila namísto formulace typu „případ č. 1: Adéla” atd. užívat formulaci 
„případová studie č. 1”: Adéla.
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