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Předložená diplomová práce je zaměřena na otázky vstupu žen na trh práce po rodičovské
dovolené. Téma je aktuální nejen pro pojednávanou skupinu (žen – matek), ale též z pohledu
ekonomického, sociální politiky a sociální práce (slaďování rodinného a pracovního života).
Jak v úvodních kapitolách autorka správně předesílá, k řešení problematiky je zapotřebí
spolupráce více stran – žen a jejich rodin, zaměstnavatelů, obcí a zřizovatelů předškolních
zařízení a státu.
Práce je rozdělena na teoretickou část pracující s relevantní literaturou a výzkumnou část,
která představuje výzkumné šetření autorky. Práce je jasně zacílená, cíle si klade realistické,
ke zkoumání volí vhodný mix výzkumných metod. Práce je logicky členěna, jednotlivé
kapitoly na sebe plynule navazují.
Teoretická část obsahuje dobře zvládnuté kapitoly o postavení práce, resp. zaměstnání
v individuálním životě, specifice zaměstnávání žen, podpoře zaměstnávání žen a popis trhu
práce na Třeboňsku. Autorka se dobře orientuje v současných podmínkách, které jsou pro
ženy vytvářeny při slaďování pracovního a profesionálního života a pro svoji argumentaci
našla vhodnou literaturu a jiné zdroje, včetně zahraničních.
Cílem výzkumného šetření bylo zmapovat situaci na Třeboňsku při opětovném zařazení ba trh
práce z pohledu žen po rodičovské dovolené a zjistit, jak funguje podpora těchto žen ze strany
Úřadu práce. Autorka použila techniku polostrukturovaného dotazování mezi 18
respondentkami – ženami po rodičovské dovolené + 3 pracovnicemi Generálního ředitelství
ÚP. Výzkumná strategie a výzkumné postupy jsou standardní, dostatečně popsané a
dokumentované. Výsledky šetření jsou prezentovány na slušné úrovni.
Práce je přehledná.
Závěry práce lze považovat za adekvátní výsledkům vlastního studia podkladů a empirického
šetření.
Jazyk a styl psaní jsou kultivované, práce s odkazy a citacemi odpovídá předepsaným
standardům.
Obecně lze konstatovat, že práce obsahuje zajímavé údaje a zjištění a dokazuje schopnost
autorky orientovat se v relevantních zdrojích. Autorka je schopna analytické práce a
samostatné práce v terénu. Předloženou práci považuji za zdařilou.
Navrhuji klasifikaci výborně - velmi dobře podle výsledků obhajoby
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