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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Postavení samoživitelů na trhu práce a jejich personální rozvoj 
Jméno autora: Kateřina Ratajová 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení manažerských studií 
Oponent práce: PhDr. Lenka Emrová 
Pracoviště oponenta práce: Oddělení pedagogických psychologických studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Autorka se zaměřila na postavení samoživitelů na trhu práce a jejich spokojenost s tímto postavením, následně zkoumala 
vztah samoživitelů k jejich vlastnímu personálnímu rozvoji. Za tímto účelem vytvořila dotazník.  

 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Zadání bylo splněno, formou dotazníku bakalandka zjistila, jak samoživitelé vnímají svoje postavení na trhu práce a zda 
mají zájem o personální rozvoj.    

 

Zvolený postup řešení částečně vhodný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Autorka použila dotazníkové šetření mezi 90 respondenty - samoživiteli, na základě kterého zjišťovala jejich spokojenost 
s postavením na trhu práce a motivaci k personálnímu rozvoji. Pro jednoznačnější výstupy by bylo vhodnější z mého 
pohledu porovnat postoje samoživitelek s postoji žen-matek obecně.     

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Autorka pracovala s větším množstvím zdrojů, avšak v jednotlivých kapitolách jsou za sebou poskládány odstavce autorů, 
bez kritického pohledu na problematiku, chybí srovnání více autorů.  Teoretická východiska jsou podkladem pro 
zpracování praktické části a autorka obě části vhodně propojuje. Cíl práce a z něho vycházející výzkumné otázky jsou 
v souladu a konkrétně definované. Vlastním výzkumem odpověděla na všechny svoje výzkumné otázky a tak splnila cíl 
práce zjistit vnímání samoživitelů v oblasti trhu práce a vlastního rozvoje. Jednoznačnější výstupy, co ženy samoživitelky 
potřebují, by však vyplynuly z komparace postojů žen samoživitelek a žen-matek. V některých částech autorka, dělá závěry, 
které z dat přímo nevyplývají s. 28, s. 31… 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Při čtení se objevují gramatické chyby a překlepy, místy neodborné obraty. Používání vyjadřovacího stylu je rovněž 
nejednotné.   

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
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Autorka shromáždila a využila relevantní zdroje. Citace a parafráze jsou jednotné, vše je v souladu s citační normou.   

 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
 

 
 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

 
 

Ve své práci píšete, že respondenti považují roli státu za nedostatečnou, zjišťovala jste si sama, jak stát pomáhá 
samoživitelům a jak? 

Myslíte si, že motivace samoživitelů ke vzdělávání a personálnímu rozvoji je větší než, u ostatních zaměstnanců a 
proč? 

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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