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Průběh obhajoby: 

Mgr. světluše Kotrčová 
- �jmy partnerství, manželství a rodičovství jsou z hlediska zpracovávaného tématu

zcela zásadní. Damúváte se, že jsou dnešní mladí lidé dostatečně připravováni na
situace a problémy s tím spojené? �l by stát, obec či jiný subjekt vytvářet podmínky
a prostor pro předávání pozitivních zkušeností a vědaností (např. v rámci školní
výuky)? Jaký je Váš názor na tvrzení, že dobrým rodičem se člověk nerodí, ale
postupně se jim stává díky vlastním zkušenostem, ale i díky těm získaným.

- Rodinná politika je fenanén, který se dává do souvislosti většinou s koncepčními
přístupy státu např. v podobě opatření systému sociálního zapezpečenfi. Je možné
ovlivňovat rodinnou politiku i na regionální či lokální úrovni? Pokuste se
zhodnotit úroveň sociálních služeb pro rodiny s dětmi právě z hůediska lokalizace
na město Hradec Králové

- Spatřuji jistý rozpor mezi tvrzením: "vysokoškolačky hodnotily význam rodiny ze
všech vzdělanostních skupin nejvýše" (str. 18) a Vašim dojmem, že ženy vysokoškolsky
vzdělané jsou častěji tzv. "kariéristky" a více se soustředí na budování kariéry
než na rodičovství (str. 57). Pokuste se o vysvětlení. Lze v této souvislosti
uvažovat i o tzv. nechtěné či nedobrovolné bezdětnosti, která začíná mít z hlediska
populačního vývoje svoje místo?

Anna Hubertová 
- .Mateřská a rodičovská dovolená z pohledu zákoníku práce. Povinnosti zarrěstnavatele.
- Srovnání kvality péče o dítě v kolektivních zařízeních - jesle a mateřské školy

oproti souk.rané péči o dí tě · ( au-pair, ženy důchodkyně, z danácnosti) • Kladné a , .
negativní stránky oboru z pohledu zdravotníka.
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