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Diplomová práce Bc. Denisy Kefurtové „Rámcová analýza institucionální péče o děti 
mladší tří let“ se věnuje uchopování problematiky institucionální péče o děti mladší tří let 
ve veřejněpolitickém prostoru. Věcné téma je společensky aktuální, nicméně zásadní 
přínos práce vnímám právě v teoretickém přístupu, který není (jako v řadě jiných 
diplomových prací) „nutným zlem“ či způsobem, jak posílit veřejněpolitickou relevanci 
tématu, ale hlavním klíčem k porozumění věcné problematice. Diplomová práce je 
koncipována velmi zrale; níže ji hodnotím v dílčích oblastech: 

Práce je členěna na Úvod, 1. Teoretická východiska, 2. Výzkumné cíle a otázky, 
3. Institucionální péče o děti mladší tří let a její společensko-historický kontext, 
4. Legislativa institucionální péče o děti mladší tří let v MŠ, zákon č. 178/2016, 5. Metody, 
sběr a analýza dat, 6. Analýza aktérů, 7. Analýza rámců, Závěr. Struktura diplomové 
práce je přehledná a logická.  

Jako teoretická východiska použila Bc. Denisa Kefurtová koncept rámování a teorii 
sociální konstrukce cílových populací, v souvislosti s nimi vysvětluje také koncept aktérů. 
Autorka zpracovává teoretická východiska poučeně a za využití primární a sekundární 
literatury. 

Cílem diplomové práce je „identifikovat různé rámce, které se v souvislosti s přijatým 
zákonem č. 178/2017 Sb. objevují ve veřejněpolitickém prostoru“ a „popis procesu 
vzniku a přijetí zákona č. 178/2017 Sb. včetně okolností, které k této agendě vedly“ (obé 
s. 19). Výzkumné otázky pak jsou: „1. Jaký byl průběh přijetí zákona č. 178/2017 Sb. 
a jaké okolnosti k němu vedly? 2. Jakým způsobem je politika institucionální péče o děti 
mladší tří let rámována?1 3.   Jak jsou konstruovány jednotlivé cílové skupiny?“ (s. 19-20). 
Cíle a výzkumné otázky hodnotím jako vhodně zvolené a dobře formulované. 

Co se týče představení věcné problematiky v rámci kapitoly 3, je provedeno v zásadě 
dobře. Výhrady mám jen miniaturní: Hodnocení české rodinné politiky na s. 23 jako 
„štědré“ není úplně přesné. Za velkorysé lze považovat pojetí rodičovského příspěvku, ale 
ne rodinnou politiku jako celek, protože finanční benefity jsou výrazně testované 
a vázané na příjem (daňová zvýhodnění); např. v Rakousku a Německu, tj. v zemích, které 
nám nejsou kulturně zcela vzdálené, existují „Kindergeld“, které se čerpají bez ohledu 

 

1 Podotázky: 2.1. Jak se liší rámování této politiky jejími odpůrci a příznivci? 2.2. Jaké aspekty a 
prvky této politiky jsou zdůrazňovány ve veřejně politickém diskurzu? 2.3. Jaké jsou předpoklady 
či domněnky, z nichž konkrétní prezentace (vymezení) vychází? 2.4. Co je v daném vymezení 
zamlčeno, co není tematizováno, co je ponecháno stranou? 
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na finanční situaci rodiny. Dále, implikace, že je vysoká vytíženost mateřských škol 
zapříčiněna povinným vzděláváním předškoláků (s. 28-29), není pravdivá – důvodů je 
více.  

V metodologické části autorka seznamuje čtenáře se svým postupem ohledně volby 
celkového přístupu, sběru a analýzy dat. U části 5.2 věnované datasetu bych si dokázala 
představit podrobnější představení dat (např. kolik bylo použito mediálních výstupů 
získaných prostřednictvím NewtonMedia, jaký je rozsah veřejněpolitických dokumentů 
atd.), metody analýzy jsou rozpracovány o poznání podrobněji a zdařile.  

Analytická část je přehledná. Zadrhla jsem se jen na několika místech. Na s. 45 autorka 
píše, že „(o)becně můžeme říci, že se v souvislosti s touto tematikou ve veřejně-
politickém prostoru objevují dva různé rámce“, dále ovšem upřesňuje, že identifikovala 
rámce tři (předpokládám, že citovaná teze je formulována ne zcela šťastně). Dále jsem 
znejistěla ve chvíli, kdy jsem si přečetla, že „argumentace sponzorů rámců R2 a R3 se 
značně prolínají. Podobně je tomu tak i u sponzorů“ (s. 51). K této nejasnosti pak směřuji 
otázku k obhajobě (viz níže). Poslední výhradu mám k formulaci, kde autorka upozorňuje 
na to, že první rámec málo využívá argumentaci ekonomickou výhodností („Politický 
krok, který by matkám umožnil dřívější návrat na trh práce by tím tak přispěl také k lepší 
hospodářské situaci naší země, což však sponzoři příliš nezmiňují, tento fakt tak lze 
označit jako chybu v rámování.“ s. 58) – k takto jednoznačnému a normativnímu soudu 
bych uvítala příklad, kdy jindy v hodnotově polarizovaných otázkách fungoval argument 
ekonomickou výhodností. Z mých zkušeností vyplývá, že argumentace ekonomickou 
výhodností může podpořit názor, který je v souladu s hodnotami společnosti, ale 
ve věcech, kde je v sázce gender a výchova dětí, příliš nefunguje. Nehledě na to, že R2 
tuto argumentaci (předem) oslabuje poukazem na to, že ne všechny ženy vstoupí na trh 
práce, takže mluvit o „chybě v rámování“ je příliš silné.   

Formální úroveň práce je nevyvážená. Diplomová práce je dobře zformátovaná a až 
na obtížně čitelné tabulky a schémata vypadá obstojně. Při bližším zkoumání se ale vynoří 
řada prohřešků. Nejvýznamnějším z nich jsou překlepy („v 19 století“ s. 28, „počty 
opracovaných hodin učitelů“ s. 29, „thing-tang“ s. 40) – ty se vyskytují v míře, která je 
silně nadprůměrná. Velká škoda, že autorka text nenechala zkontrolovat. Bohužel se 
vyskytují i další chyby: v obsahu jsou úvod a závěr označeny jako nadpisy prvního řádu, 
číslované nadpisy prvního řádu jsou ale o úroveň níže, vyskytují se předložky na konci 
řádku (např. na s. 11) a číslovka menší než deset vyjádřená číslem (s. 11), autorka chybně 
píše „veřejně-politický“ (např. s. 12; v práci se vyskytují hned tři varianty psaní tohoto 
výrazu), často chybí interpunkce („východiskem, o který se opírá tato práce je“ nebo 
„pomáhá vysvětlit proč někdy politika prosperuje“ obojí na s. 14), schéma č. 1 na s. 15 
a tabulka č. 1 na s. 26 nejsou pojmenované.  

Diplomovou práci Bc. Denisy Kefurtové považuji jako celek za dobrou – cíl práce byl 
relativně náročný a autorka ho zvládla naplnit; práci v mých očích sráží zejména 
formální a jazykové nedostatky, v menší míře pak ve známce zohledňuji další výše 
uvedené výtky. Diplomovou práci rozhodně doporučuji k obhajobě a navrhuji 
hodnocení B nebo C dle průběhu obhajoby. 
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Možné otázky k obhajobě:  

1) Na základě čeho lze rozhodnout o tom, co je samostatný rámec? Za jakých okolností 
byste R2 a R3 považovala za totožný? 

2) V teoretických východiscích píšete, že rámování se vyskytuje zejména v ranějších 
fázích veřejněpolitického cyklu – o čem podle Vás svědčí, že v případě, který jste 
zkoumala, to bylo jinak?  

V Praze dne 29. srpna 2019  

Mgr. Eva M. Hejzlarová, Ph.D.  


