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POSUDEK VEDOUCÍHO  

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 
Vedoucí práce: PhDr. Blanka Jirkovská, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Oddělení pedagogických a psychologických studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Téma této práce reflektuje aktuální celospolečenské problémy narůstajícího počtu samoživitelů působících na trhu práce. 
Vzhledem k tomu, že najít dostatek respondentů – samoživitelů není snadné, hodnotím zadání jako náročnější.  
 

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 se podařilo naplnit, autorka dostála cílům, odpověděla na výzkumné otázky a navrhla rozumná řešení. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a zda 
byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Ačkoli nemohla studentka vzhledem k nepříznivým zdravotním okolnostem po určitou dobu na BP systematicky pracovat, 
svou pilností nakonec vše dotáhla do úspěšného závěru. Pracovala samostatně a zodpovědně. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
BP vykazuje známky kvalitně zpracovaného textu, autorka dobře pracuje s odbornými informacemi, vhodně je vzájemně 
kombinuje a doplňuje komentáři. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Studentka má kultivovaný literární styl, který je typický gramaticky korektní češtinou a zároveň příjemným čtením. Práce 
obsahuje minimální množství překlepů. Rozsahem je plně odpovídající požadavkům. 

 

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. 
Práce cituje necelé tři desítky odborných knih, článků a legislativních dokumentů. Použité zdroje jsou vhodné, veškeré citace 
jsou řádně uvedeny. Závěrečná práce byla zkontrolována na plagiátorství v databázi Theses.cz i na základě jiných zdrojů. 
Míra podobnosti v Thesis je 4 %. 

 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
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funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnost i apod. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Kateřina Ratajová sepsala kvalitní bakalářskou práci na společensky aktuální téma samoživitelství. Podařilo se jí 
oslovit 90 respondentů, kteří jí poskytli cenný náhled na praktickou stránku životní situace, kdy se o potomka 
stará pouze jeden z rodičů. Studentce se podařilo vytěžit teoretické znalosti tématu a propojit je s empirickými 
daty.  

Má kultivovaný literární projev a během naší spolupráce byla zodpovědná a pečlivá. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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