
Posudek na bakalářskou práci Hany Pěknicové Situace samoživitelek za socialismu a nyní 

Na úvod musím konstatovat, že si Hana pro svou práci vybrala téma, které je v českém kontextu 

prakticky neprobádané. Ačkoliv genderové problematice před rokem 1989 se v poslední době věnuje 

stále více pozornosti, o žádné komparativní studii tohoto typu nemám povědomí. Téma proto považuji 

za originální a přínosné. Jeho zpracování za standardní a použitou metodu za vhodnou pro explorativní 

studii tohoto ražení. 

Na úvod svých posudků vždy hodnotím přístup dané studentky/a k bakalářskému projektu a 

v případě Hany musím konstatovat, že pracovala konzistentně bez výraznějších prodlev a poznámky se 

snažila pečlivě zapracovávat, ačkoliv s nimi alespoň zpočátku docela zápolila, neboť ji zaskočila jejich 

četnost. Občas se mi totiž stane, že zapomenu studentky upozornit, že poznámkuji detailně a rozsáhle. 

Zároveň průběžně rozšiřovala okruh literatury, který je dnes na bakalářskou práci velmi rozsáhlý. 

 Pokud jde o formální stránku věci, je práce také na velmi dobré úrovni. Práce netrpí běžnými 

nešvary, jako jsou překlepy, nekonzistentní odkazování či stylistické chyby. Je přehledně strukturovaná, 

ač by místy bylo vhodné zařadit orientující a shrnující odstavce pro lepší přechody mezi podkapitolami. 

Bylo by také vhodné ukončit teoretickou část několika závěrečnými odstavci, které by shrnuly 

východiska pro empirickou analýzu. 

 Teoretická část je poměrně obsáhlá a pokrývá vějíř relevantních témat, který ukazuje, že je 

skutečně podložena rozsáhlou literaturou. Oceňuji snahy o kritický přístup k literatuře, které nebývají 

v bakalářských pracích pravidlem. Celkově představuje teoretická část dostatečnou oporu pro analýzu 

empirického materiálu.  

 Metodologická východiska i zvolená metoda jsou představeny standardně. Hana nabízí čtenáři 

dostatek informací, aby mohl posoudit vhodnost metody a správnost jejího použití. Zároveň neváhá 

tematizovat ani potíže, se kterými se setkala, např. zvládání emočně vypjatých situací.  

 V analytické části Nikola podle mne nabízí zajímavé vhledy do života samoživitelek za 

socialismu a dnes. Nicméně, jako vedoucí práce jsem byl analýze příliš blízko, abych ji objektivně 

hodnotil. Ponechám to tedy na oponentce/ovi. Pro mne je dostačující a prokazující, že studentka 

zvládla danou metodu a má dostatek analytické citlivosti. Jako u většiny bakalářských prací je trochu 

problém s využitím představeného teoretického aparátu, ale vzhledem k nedostatku průpravy 

k realizování vlastních výzkumů na naší fakultě to nezbytně nevnímám jako problém studentky. 

 Práce podle mne splňuje nároky kladené na bakalářské práce na naší fakultě a navrhuji známku 

mezi výborně.  
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