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Slovní vyjádření k hodnocení diplomové práce: 

 Diplomová práce Denisy Langerové se zabývá životní situací mladistvé matky a jejího 

dítěte. Autorka zvolila téma, které stojí dosud stranou zájmu výzkumníků a podrobně ho 

zpracovala. To považuji za hlavní přínos práce. Text je logicky strukturován, řazen do pěti 

přehledně uspořádaných kapitol. Autorka podrobně vysvětluje základní pojmy, věnuje se 

mateřství, časnému mateřství nebo životní situaci a konceptu sociálního fungování, v jehož 

kontextu se na danou problematiku dívá. Nezbytnou součástí je popis podpůrných 

mechanismů, které pro mladé matky nabízí stát a jeho služby.  

V praktické části zpracovala autorka kvalitativní výzkumné šetření s pěti matkami, 

které porodily dítě mezi 15-18 rokem věku. Výzkum je dobře metodologicky uchopen, je 

stanoven cíl, výzkumné otázky, výběr účastníků i způsob analýzy. Autorka se snažila o 

interpretaci sdělení a jejich diskusi. Výzkumné šetření přináší ojedinělé informace. Oceňuji 

citlivý způsob práce s matkami, nadšení autorky pro dané téma a schopnost pracovat jak 

s množstvím teoretických zdrojů tak jejich praktickým propojením s informacemi z vlastního 

výzkumu. Vznikla diplomová práce, která tvoří kompaktní celek a lze ji považovat za 

kvalitní. S potěšením mohu hodnotit diplomovou práci známkou výborně. 

  

Otázky pro diskusi: 
Proč se v současnosti rodí stále mnoho dětí nezletilým matkám? Pokuste se vysvětlit. 
Přikláníte se spíše k řešení situace nezletilé matky podporou rodiny nebo umístěním do 
ústavní péče?  
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