
Posudek vedoucího absolventské práce 

Autor práce:  Miloslava Tyková 

Vzdělávací program: Sociální práce 

Název práce:  Postoje k  mateřství z pohledu žen 

Vedoucí práce:  PaedDr. Jana Černá 

 

Hodnotící kritéria:  

Ke každému kritériu uveďte slovní komentář a v uvedené škále označte tomu odpovídající stupeň. 

Shoda obsahu práce s jejím názvem a stanovenými cíli    

Hlavním cílem absolventské práce bylo odhalit faktory, které ovlivňují plánování rodiny tj. 

zjistit, kdy se ženy cítí subjektivně připraveny na mateřskou roli;  dále pak odhalit souvislost 

tohoto pocitu připravenosti s nastavením sociální a rodinné politiky v České republice. 

Cíl práce byl splněn  - obsahem teoretické části absolventské práce a zejména pak 

zpracováním praktické části práce.     

 

Zcela vyhovující Vyhovující s připomínkou   Vyhovující s výhradou          Nevyhovující 

 

    1           2     3       4 

Struktura a členění práce  

Vyhovující s připomínkami. 

    1           2     3       4 

Formální a jazyková úroveň práce, správnost terminologie  

Adekvátní s drobnými chybami a překlepy. 

    1           2     3       4 

 

Grafické zpracování, přehlednost tabulek, grafů, obrázků, vhodnost příloh 

Práce obsahuje 18 grafů, 25 tabulek  a 5 příloh, které vhodně korespondují s obsahem práce.                           

Z hlediska přehlednosti by bylo vhodnější jednotlivé grafy s příslušným textem  uvést vždy na nové stránce.                                                                                              

    1           2     3       4 

 

Přístup studenta ke zpracování práce, jeho invence a forma spolupráce  



Autorka měla zpočátku zdravotní problémy  tj. nemohla psát. Mohla se práci věnovat pouze studiem příslušné 

literatury. Vedoucí práce se mohla seznámit s prvními  zpracovanými kapitolami práce až koncem února/začátkem 

března. 

    1           2     3       4 

 

 

 

Správnost a úplnost citací zdrojů (v souladu s Metodikou VOŠ MILLS) 

V souladu s Metodikou VOŠ MILLS.  

Některé publikace  měly  být uvedeny v zaměněném pořadí např. monografie 6 a 7.  

 

Zcela vyhovující Vyhovující s připomínkou   Vyhovující s výhradou          Nevyhovující 

    1           2     3       4 

 

Vhodnost a dostatek použitých zdrojů 

17 monografií, 1 seriálová publikace , 3 zákony, 13 elektronických zdrojů.  

    1           2     3       4 

Zhodnocení teoretické části práce  

V teoretické části práce se autorka věnuje základní terminologii související s problematikou postoje žen 

k mateřství. Autorka pojednává o mateřství z historického pohledu  a rovněž z pohledu dnešních žen,  analyzuje 

aspekty pozdního mateřství a neposlední řadě prezentuje sociální a rodinnou politiku. Shrnuje faktory, které 

mohou ovlivňovat postoje žen k rozhodnutí stát se matkami. Některé kapitoly jsou napsány z obecného hlediska, 

naopak některé jsou zaměřeny na dílčí a specifickou oblast viz s. 15 ženy židovského původu vstupovaly do 

manželství dříve oproti kolínským ženám křesťanského vyznání; dále popisuje situaci v 18. století na panství 

Šťáhlavy. Z tohoto důvodu některé části práce působí chaotickým dojmem. Vedoucí práce se domnívá, že tato 

skutečnost souvisí s tempem psaní práce až v jarních měsících tj. v relativně krátké době před odevzdáním práce. 

    1           2     3       4 

Zhodnocení praktické části  

Praktická část navazuje na práci teoretickou a je jejím vhodným doplněním.  Zejména touto částí práce se autorce 

podařilo splnit cíle práce. Co se dotazníku týče, vhodnější by bylo používat slovo položka místo otázka. 

    1           2     3       4 

Poměr teoretické a praktické části  

Poměr obou částí práce je vyhovující:  33 stran teoretické části a 28 stran praktické části (+ diskuze a závěr). 

    1           2     3       4 



Formulace diskuze a závěrů práce 

Formulace diskuze a závěrů práce je adekvátní s ohledem na teoretickou a zejména praktickou část práce.  

    1           2     3       4 

Odborný přínos práce, případně vlastní přínos autora k řešené problematice  

Absolventská práce se zabývá aktuální problematikou.  Autorka analyzovala faktory, které vedou ženy  

k mateřství. Rovněž tak se zaměřila na připravenost mužů na rodičovství. Studentka je ve věku, kdy se sama může 

rozhodovat stát se matkou. Zpracování této práce určitě obohatilo ji samotnou a vneslo obecnější pohled na 

zkoumanou problematiku. 

 

  

Doporučení a otázky pro obhajobu: 
  

Jaké změny přináší nový Občanský zákoník v pohledu na rodinu, mateřství, otcovství a náhradní rodinnou péči? 

Měla jste nějaký konkrétní důvod, proč jste řešila konkrétní situaci žen v konkrétním  regionu? 

Jak se budou podle Vašeho názoru  vyvíjet postoje k mateřství v příštích desetiletích? 

 

Průměr z dílčích hodnocení:    1, 9 

Práci hodnotím stupněm:     Výborně  Velmi dobře 

      Dobře   

Se zveřejněním osobních údajů  ( jméno, příjmení ):   souhlasím  

         nesouhlasím 

Datum: 4. 6. 2015      Podpis: PaedDr. Jana Černá 

    


