FF UK v Praze, katedra psychologie

Posudek bakalářské práce
Jméno autora práce: Miroslava ŠIGUTOVÁ
Název bakalářské práce: ZAMĚSTNÁNÍ MATKY JAKO FAKTOR VE VÝVOJI DÍTĚTE
Vedoucí – oponent: Mgr. Michaela Veselá
(u každé položky vyjádřete odpovídající možnost písmenem x)

Obsahová hlediska práce
Cíle práce: uvedeny jasně – nejasné, neuvedeny
Soulad obsahu s názvem: ano – částečně
Členění kapitol: logické členění – nevhodné strukturování
Postiženy relevantní aspekty problému: jednoznačně – spíše ne
Stanovené cíle: splněny – nesplněny
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Úroveň návrhu projektu

Projekt: analyzován ve vztahu ke klíčovým pojmům – zabývá se jinou problematikou
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Metodologie práce: Vhodně zvolená – zcela nevhodně zvolená
Propojení literárně přehledové části s návrhem projektu:

X

Problém: jasně vymezen – nejasné vymezení
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organické, projekt logicky navazuje na 1. část – obě části jsou nesourodé

Formální hlediska práce

Jazyková a stylistická úroveň: práce je čtivá, použití jazyka přiměřené – nevyhovuje
Formální úprava práce: odpovídá požadavkům – zahrnuje množství formálních chyb
Grafická úprava: vyhovuje – nevyhovuje
Množství využitých literárních zdrojů: dostatečné – nedostatečné
Aktuálnost literárních zdrojů: vesměs z posledních let – zdroje značně zastaralé
Využití cizojazyčných zdrojů: dostačující – minimální
Odkazy v textu: vcelku odpovídají standardům – chybně uváděné odkazy
Seznam literatury: kompletní, bez větších chyb – nekompletní, s množstvím chyb
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Otázky, podněty k obhajobě:
 Jak by se daly poznatky z předložených studií využít při volbě pracovních úvazků žen
s malými dětmi?
 Je z výsledku předkládaných studií patrné poselství pro práci s předškolními dětmi?
 Jak si vysvětlujete fakt, že v předkládaných studiích mělo předčasné zaměstnání žen
vliv zejména na problémové chování jejich dětí?
 Formulujte ještě výzkumné otázky na základě výzkumných předpokladů.

Specifické připomínky (vše podstatné, co se nevešlo do výše uvedených bodů):
Ve výzkumné části bych doplnila odhadovanou velikost vzorku.
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Celkové hodnocení práce (slovně, s jasným /ne/doporučením k obhajobě):
Autorka se věnuje velmi aktuálnímu tématu a poukazuje na dilemata, které v současnosti
řeší stále více žen. Závěry předkládaných studií v teoretické části se značně liší, což lze
přisuzovat kulturním a sociálním rozdílům zkoumaných vzorků. Bylo by tedy dobré, kdyby se
daná problematika prozkoumala také v České republice a ozřejmil by se dopad časného
zaměstnání matek na děti u nás.
Závěrem konstatuji, že Miroslava Šigutová naplnila požadavky kladené na bakalářskou práci a
proto lze doporučit, aby se předložená práce stala předmětem obhajoby na katedře
psychologie FF UK v Praze.

Návrh klasifikace: výborně

V Praze dne

podpis

