
Posudek vedoucího bakalářské práce 

Alice Janstová: Mateřská dovolená, vzdělávání a trh práce 

Předložená bakalářská práce se věnuje jedné ze závažných otázek soudobých společností (v 

daném případě s ohledem na společnost českou), totiž možnosti, jak lze překonávat konflikt 

mezi dvěma klíčovými sociálními institucemi - rodinou a prací (zaměstnáním). S tímto 

tématem pak úzce souvisí proměna dalších sociálních institucí, jako je právo a politika, resp. 

stát. K otázce volby tématu připojuji dvě poznámky: Probíraný problém v sobě logicky 

spojuje otázky vzdělávání dospělých a personálního řízení. Dále je třeba ocenit ambici 

zpracovat výseč z rozsáhlé, ale zdaleka ne vždy přehledné a rovněž dosti komplikované 

tematiky. 

Domnívám se, že se Alice Janstová ve své bakalářské práci tohoto úkolu zhostila úspěšně. 

Kromě popisných částí, které jsou seřazeny logicky a napsány čtivým způsobem, najdeme 

v práci autorčiny původní úvahy a komentáře; také z těch vyplývá, že její zájem o téma je 

intenzivní a systematický. Obecné informace doplňují ilustrativní příklady z praxe. 

Teoreticko-praktický charakter práce provázejí internetové adresy uvedené v textu, které 

mohou sloužit jako užitečné zdroje doplňujících informací. Informace z empirických 

výzkumů, jež jsou v textu přímo odkazovány, obsahují dvě přílohy práce. 

Práce je rozdělena do pěti hlavních kapitol. První představuje základní souvislosti 

diskutovaného problému - především institut rodičovské dovolené a pozadí rizika 

nezaměstnanosti, jež se na trhu práce týká žen - matek. Druhá kapitola nastiňuje právní rámec 

tématu. V dalším celku získává čtenář přehled o různorodých typech kurzů, které se nabízejí 

matkám (rodičům) na (či po) rodičovské dovolené. Poslední dvě kapitoly informují o 

institucích, jež se věnují péči o malé děti, a politice firem v oblasti vyvažování potřeb 

zaměstnanců - rodičů. 

Způsob zacházení s odbornými prameny zcela odpovídá stanoveným požadavkům. V soupisu 

bibliografických citací nalezneme 43 položek, z nichž nezanedbatelnou část tvoří elektronické 

zdroje. Vedle knižních publikací a sborníků se vyskytují také časopisecké články či odkazy 

k osobním rozhovorům. Je použit jeden anglický a jeden německý titul. V textu se na několika 

místech objevují nedostatky v interpunkci. Za ne zcela vhodnou považuji volbu písma typu 

"bold". 



Doporučuji k obhajobě. 
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