
Posudek školitelky na magisterskou práci Moniky Machové: 

Postavení žen na trhu práce a rodičovství 
 

Téma práce se dotýká oblasti skloubení práce a rodiny, jež je důležitou součástí jak 

agendy národních vlád evropských států, tak i politiky evropské komise. Přestože 

harmonizace práce a rodiny je již samozřejmou součástí rodinných politik většiny členských 

států EU, stále se jedná o aktuální téma vzhledem k novým strategickým dokumentům EU 

jako je například Strategie Evropa 2020.    

 

Cílem předložené práce bylo ověřit hypotézu, zda v zemích s dobře nastavenými 

podmínkami pro skloubení pracovního a rodinného života má rodičovství menší dopad na 

ekonomickou aktivitu žen.  Vybráno bylo šest států, které představují reprezentanty modelů 

specifikovaných dle odvozené typologie Matějkové a Paloncyové (2004). Analyzováno bylo 

období od roku 2005, nicméně stěžejní pozornost byla věnována současnému stavu, jak je 

dokumentováno v kapitole 5 „ Harmonizace práce a rodiny“, kde většina grafů a tabulek 

prezentuje rok 2016. Teprve v kapitole 6 „ Zaměstnanost a rodičovství“ jsou v některých 

tabulkách a grafech předkládána srovnání a to ve formě časového vývoje ukazatelů (týká se 

ukazatelů plodnosti) nebo průřezového srovnání roků 2005, 2010 a 2016 (týká se ukazatelů 

zaměstnanosti žen). Srovnání výsledků v desetiletém časovém horizontu je relevantní, protože 

umožňuje zhodnotit, do jaké míry dochází k naplňování cílů stanovené některými dokumenty 

EU. Zároveň umožňuje posoudit, jak probíhal vývoj v jednotlivých státech a jestli lze hovořit 

o určitém sbližování vymezených modelů dokumentovaném na konkrétních příkladech 

vybraných států. Nicméně vývoj v období 2005-2016 je však obtížné hodnotit, neboť zahrnuje 

jak intenzivní rozvoj opatření, tak i jeho stagnaci v důsledku ekonomické krize v letech 2008-

2013. Proto má práce převážně deskriptivní charakter.  

 

Struktura práce je přehledná a odpovídá záměrům práce. Skládá se z 8 kapitol. 

Součástí jsou kapitola 2 věnovaná zdrojům dat a metodice práce a kapitola 3 představující 

teoretická východiska práce. Čtvrtá kapitola se věnuje rodinné politice a to popisu modelů 

rodinných politik a uvedení klíčových strategických dokumentů EU, o které se rozvoj 

harmonizačních opatření opírá. Vlastní práci představují již zmíněné kapitoly 5 a 6 a rovněž 

kapitola 7. V páté kapitole jsou uvedeny harmonizační opatření ve vybraných zemích 

v kontextu legislativy EU. V šesté kapitole je analyzována úroveň plodnosti, zaměstnanost 

žen a jejich vzájemný vztah. Zkoumán je vliv harmonizačních opatření nejen na zmírnění 

dopadů rodičovství na zaměstnanost žen, ale také na úroveň plodnosti. Sedmá kapitola se 

věnuje zhodnocení názorů respondentů daných zemí na zaměstnanost matek malých dětí a 

rozdělení rolí v rodině. Využita jsou data z výběrového šetření ISSP z roku 2012, která jsou 

analyzována pomocí průměrných skórů a binární logistické regrese. Kapitola 7 je vhodně 

doplněna shrnutím výsledků. Podobné shrnutí by bylo užitečné i pro kapitoly 5 a 6. Umožnilo 

by lépe pochopit, zda došlo ke sbližování charakteristik modelů, jak se měnily dopady 

rodičovství na zaměstnanost žen a zda se postupně zlepšuje postavení žen na trhu práce. 

V závěru práce autorka reaguje na hypotézu a dílčí cíle stanovené v úvodu. Přehledně shrnuje 

hlavní zjištění dle jednotlivých států. Výsledky mohou sloužit jako podklad pro další 

hodnocení vývoje rodinné politiky v daných státech.  

 

M. Machová v předložené práci prokázala, že si osvojila základní i pokročilejší 

metody kvantitativní analýzy, výsledky umí popsat a interpretovat. Prokázala tím schopnost 

samostatné odborné práce. V práci jsou využívány aktuální české i zahraniční informační 

zdroje věnující se danému tématu. Použité zdroje jsou správně citované. Při zpracování práce 

diplomantka projevila iniciativní a samostatný přístup. Práce má všechny formální náležitosti 

a splňuje požadavky kladené na magisterské práce. Práci doporučuji přijmout k obhajobě. 
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