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Věcný přínos práce: Diplomová práce se věnuje roli médií a jejich narativu v procesu 

přijímání novelizace zákona o státní sociální podpoře, která si kladla za cíl navýšení 

rodičovského příspěvku. Za zásadní přínos práce považuji v českých poměrech zatím 

spíše ojedinělé využití perspektivy Narrative Policy Framework pro konkrétní případ 

zavádění opatření z oblasti rodinné politiky. 

Stanovení výzkumných otázek a jejich zodpovězení: Výzkumné otázky shledávám 

jako jasně a jednoznačně formulované. Jejich zodpovězení v závěru práce je dostatečné. 

Stejně tomu je tak i u stanovených hypotéz a jejich testování. 

Struktura práce: Struktura práce odpovídá požadavkům kladeným na diplomové práce. 

Nicméně vzhledem k poměrně obsáhlé práci bych doporučila jasnější členění textu, 

například začátky kapitol na nové stránce, odlišné formátování nadpisů pro jejich 

jednotlivé úrovně, a to z důvodu lepší orientace čtenáře v textu. Během čtení práce jsem 

měla také několikrát pocit, že určité části práce, resp. informace se na více místech 

opakují. To by šlo řešit například odkazy na jednotlivé kapitoly. 

Věcná správnost a přesvědčivost argumentace: Práce je obecně po věcné stránce na 

dobré úrovni. Nicméně jsem objevila několik věcných nepřesností. V práci je několikrát 

uveden pojem rodinný příspěvek na místo rodičovský příspěvek (např. str. 46, 49). 

Obdobně je tomu u přídavku na dítě, který je označován jako přídavek na děti. Na str. 

27 je nesprávně uvedeno jméno Jana Hamáčka, kdy je zaměněno za jméno Jiří 

Hamáček. Na str. 35 je uvedena věta: Jedná se o částku, která se běžně pobírá po dobu 

trvání rodičovské dovolené při péči o nejmladší dítě v rodině do čtyř let věku, nejdéle 

však do vyčerpání celkové částky. Zde je třeba rozlišit mezi rodičovskou dovolenou, 

kterou lze čerpat maximálně do 3 let věku dítěte, a rodičovským příspěvkem, který lze 

čerpat do 4 let věku dítěte. Zároveň neplatí, že délka setrvání rodiče na rodičovské 

dovolené se musí krýt s délkou čerpání rodičovského příspěvku. Na str. 53 je uvedeno, 

že se zavedlo zálohované výživné, což je chybná informace. Obdoba zálohovaného 

výživného, tzv. náhradní výživné, bylo schváleno v prosinci 2020 a bude účinné až od 

poloviny r. 2021. 
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Propracování a aplikace teoretických východisek a přístupů: Autorka v práci 

využívá perspektivu Narrative Policy Framework, která je vzhledem ke stanoveným 

výzkumným otázkám zvolena adekvátně. Teoretickou část považuji za velmi podrobně 

rozpracovanou, stejně tak jako část aplikační. Pochybnosti mám ohledně zařazení dvou 

poslankyň do autorkou identifikované první advokační koalice. Konkrétně se jedná 

o poslankyně J. Pastuchovou (ANO) a H. Aulickou Jírovcovou (KSČM). Vzhledem 

k jejich politické příslušnosti a obsazení druhé koalice bych v práci uvítala bližší 

odůvodnění jejich zařazení. 

Metodologický přístup a aplikace jednotlivých metod: Metodologický přístup 

vychází ze zvoleného teoretického přístupu. Metodologickou část považuji rovněž za 

podrobně rozpracovanou. Oceňuji, že autorka zvládla analyzovat velké penzum textů, ať 

se jednalo o stenozáznamy nebo jednotlivé tištěné články. 

Využití literatury a dat: Autorka pracuje s dostatečným množstvím relevantní 

literatury, včetně zahraniční. Připomínku mám ke str. 33, poslednímu odstavci, kde je 

využit zdroj z r. 2010 k popisu současné situace. 

Stylistika a formální zpracování: Předkládaná práce je psána srozumitelným jazykem, 

avšak obsahuje poměrně dost překlepů či jazykových nesrovnalostí. Doporučuji také 

nepoužívat jednopísmenné výrazy na konci řádků. 

Celkové hodnocení práce: Navrhovaná práce využívá perspektivy Narrative Policy 

Framework pro konkrétní případ zavádění opatření z oblasti rodinné politiky, což 

považuji zároveň za největší přínos práce. Výzkumné otázky jsou jasně formulovány 

a je na ně dostatečně odpovězeno. Zvolený teoretický i metodologický přístup odpovídá 

stanoveným výzkumným otázkám. Oceňuji poměrně velké množství analyzovaných 

textů. Práce však obsahuje několik věcných nepřesností. Vzhledem k rozsahu by si práce 

zasloužila jasnější členění textu a více odkazů mezi jednotlivými kapitolami. Práce také 

obsahuje poměrně dost jazykových nedostatků. 

Z výše uvedených důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě a hodnotit 

ji známkou „B“ nebo „C“, a to na základě průběhu obhajoby. 

Otázky k obhajobě:  

Můžete blíže zdůvodnit zařazení poslankyň J. Pastuchové a H. Aulické Jírovcové do 

Vámi stanovené první advokační koalice? 

Co považujete za největší přínos své práce? 
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