
 

Posudek oponentky na bakalářskou práci Michaely Markové s názvem  

„Problematika rodičovského příspěvku v České republice“ 

 

Kolegyně Michaela Marková předložila k obhajobě přehlednou, logicky strukturovanou a 

formálně pěknou bakalářskou práci, zabývající se pohledem úřednice na vyplácení 

rodičovského příspěvku v České republice, bez bližšího časového vymezení, tedy 

předpokládejme od vzniku České republiky v r. 1993. 

Zabývala se funkcí sociální politiky, sociálním zabezpečením jako takovým i jeho segmenty. 

Pak přešla přímo k rodičovskému příspěvku a přes instituce, příspěvek spravující a vyplácející 

se dostala k podmínkám vyplácení. 

Analyzuje aktuální situaci s mírným pohledem do minulosti, někde se však pokouší o 

historický exkurz. Autorka se měla držet spíše aktuální situace a to v celém textu. Objevují se 

tam totiž historické odbočky, s nimiž nelze zcela souhlasit a je vidět, že historický pohled na 

existenci ministerstev nebo na sociální pojištění jí úplně vlastní není. Uvádí např., že sociální 

zabezpečení začíná na přelomu 19. a 20. století, bez odkazu na literaturu; nebo že ministerstvo 

práce  a sociálních věcí vzniklo teprve v roce 1968  (s. 20) – to je údaj z internetu, kdy 

v souvislosti se zákonem o čs. federaci ministerstvo vzniklo pod tímto názvem, chybí zcela 

historický kontext. K exkurzům do minulosti autorce zcela chybí teoretické odkazy, není tam 

k tomu žádná literatura ani jiné prameny. 

Podstatou práce je vysvětlení dávek v mateřství a jejich přiznávání z pohledu rozhodujících 

úřadů. Argumentace této části práce je založena jen na příručkách pro úředníky, které byly 

vydány, a na webových informacích o sociálních dávkách. Chybí tu podstatné odkazy na 

zákony, na jejichž základě je o dávkách rozhodováno.  

Kapitola o archivaci nemá žádný „oslí můstek“ od předchozího textu, který hovoří o aktivním 

životě dávek. Najednou – bez uvedení nějaké věty o potřebě zachovat záznamy o nich – se 

hovoří o digitalizaci atd. Podobně – kapitolka o situaci na Slovensku, proč? Budí dojem, že 

autorka potřebovala nastavit text, aby dostála předepsanému rozsahu. 

Na s. 42 je v textu zmiňován Etický kodex – proč není publikován třeba jako příloha? 



Na s. 28 – trochu „ujíždí“ terminologie: mluví se „nemocenském pojistném“ a „zdravotním 

pojištění“, o pár řádek dál je jiný název pro totéž ?? 

V celé bakalářce není jediný konkrétní příklad vyplácení, nebo příklad rodiny, která by dávky 

dostávala, nejsou tam vypíchnuta sporná místa ustanovení  apod. Je to zkrátka informativní 

práce, shrnující danou problematiku a  nepostihující nějaký problém, otázku, vybízející 

k úvaze o možném řešení. Práci před určité výše uvedené výhrady doporučuji k obhajobě a 

navrhuji hodnotit velmi dobře. 

 

 

V Praze 25. 8. 2020                                            PhDr. Milada Sekyrková, CSc. 

 

 


