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1) Co Vás na výsledcích výzkumu oproti očekávání překvapilo?
2) Co na základě Vámi provedeného výzkumu považujete za největší problém matek 

samoživitelek? 
3) Jak by bylo možné dále využít výsledky Vašeho výzkumu? Popište Vaše návrhy na zlepšení 

sociálně pedagogické podpory matek samoživitelek.

Předkládanou práci s názvem Možnosti sociálně pedagogické podpory matek samoživitelek
hodnotím jako kvalitní a precizně zpracovanou práci. Autorka si klade za cíl popsat rysy a problémy 
matek samoživitelek v současné společnosti a uvést možnosti sociálně pedagogické podpory, které 
jsou jim k dispozici. 

Celý text je uspořádán do klasické dyády – části teoretické a části praktické. 

V teoretické části se autorka nejprve zabývá institucí rodiny a jejími proměnami, dále definuje a 
charakterizuje matky samoživitelky, rozebírá problémy, se kterými se tyto ženy potýkají, zmiňuje 
dávky státní sociální podpory, na které mají nárok, a konečně se zabývá možnostmi jejich aktivizace 
s sociálně pedagogické podpory. 

V praktické části pak autorka popisuje vlastní zrealizovaný výzkum, jehož cílem bylo prostřednictvím 
pěti případových studií žen-matek samoživitelek představit problémy, které tyto ženy nejčastěji 
v každodenní realitě řeší a dále popsat možnosti jejich sociálně pedagogické podpory, především 
z hlediska nabídky, informovanosti a přínosu. 

Na celé práci oceňuji především:
 volbu specifického, ale potřebného tématu
 autorčinu samostatnost a tvůrčí přístup při zpracovávání práce 
 práci s relevantní literaturou v teoretické části, včetně vlastní analytické práce autorky
 dobře uspořádanou teoretickou část práce z hlediska obsahového
 pečlivé zpracování empirické části – design výzkumu, popis výzkumu, etické aspekty, sběr

dat, analýza a interpretace dat, diskuse výsledků
 strukturovanost, přehlednost a srozumitelnost celého textu pro čtenáře, zařazení vhodně 

zvolených grafů, tabulek a obrázků
 zařazení příloh – ukázky přepisů rozhovorů, seznamy kódů

Za nedostatky práce považuji:

Za nedostatek práce lze považovat snad jen to, že většina matek samoživitelek vybraných 
do výzkumu tvořila specifickou skupinu matek samoživitelek-obětí domácího násilí. To však 
autorka nevěděla předem a správně tento fakt zmiňuje v limitech výzkumu. 


