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Volba tématu:
Téma sice není zdravotnického charakteru, je spíše sociálně-ekonomické,
ale vcelku aktuální z hlediska současného populačního trendu.
Cíle jsou v úvodu práce definovány jasně.
Teoretická část:
Oceňuji znalost a přehled dané problematiky. Vadí mi však určitá hodnotící
klišé poplatná době. Cílem práce není provádět historická hodnocení.
Problematika je zřetelně definována, studující má solidní přehled poznatků
ze současnosti.
Empirická část:
Cíl výzkumu je definován jasně. Charakteristický vzorek je relativně solidní.
Reprezentativnost vzorku není již tak zaručena - dotazníky byly předány
vzorku který není natolik reprezentativní, aby dovolil příliš zobecnění na celou populaci(ale to se od bakalářské práce nečeká).
Výzkum má pouze cíle, aniž by se stanovily hypotézy.

Závěry práce:
Studující by měla v závěru shrnout přínos práce a navrhnout náměty či řešení.
Literatura a práce s literaturou:
Práce vychází z průměrného počtu literatury a citací z Internetu. Je to adekvátní počet, postrádám jen stránkování, aby si čtenář mohl uvedenou citaci
nalézt. Zdroje, které studentka uvádí se pak obtížně hledají. Jinak je vše uvedeno účelně.

Kvalita příloh:
Práce je doplněna přílohami včetně dotazníků; grafy a tabulky jsou přehledné.
Celkové stanovisko oponenta k práci:

Studující se zabývala velmi aktuálním tématem dnešní doby - tj. postavením současné
mladé rodiny v našem státě, porodností, nabídkou sociálních vymožeností (služby, dávky,
postoj zaměstnavatelů atd.) i tím jaké jsou možnosti skloubení zaměstnání rodičů a povinností
vůči dětem a rodině. Poctivě využila jak citovaných pramenů, tak i výsledků výzkumu.
Návrh bodů k diskusi:
1) Mateřská a rodičovská dovolená z pohledu zákoníku práce. Povinnosti zaměstnavatele.
2) Srovnání kvality péče o dítě v kolektivních zařízeních - jesle a mateřské školy oproti
soukromé péči o dítě (au-pair, ženy důchodkyně, z domácnosti). Kladné a negativní
stránky obou z pohledu zdravotníka.
Klasifikace bakalářské práce:
Výborně
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