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Předložená práce představuje komplexně pojatou analýzu systému služeb denní péče a 

výchovy o děti v předškolním věku starší tří let v České republice v kontextu Evropské unie, 

včetně identifikace problémových oblastí, které zásadním způsobem ovlivňují postavení a 

vývoj rodiny ve společnosti. Již v úvodu bych ráda zdůraznila, že se jedná o vynikající

diplomovou práci v rámci oboru veřejná a sociální politika. Struktura práce je vyvážená, 

logicky členěná a naplňuje cíle, které si autor vytyčuje v druhé kapitole. V souladu s pečlivě 

definovanými cíli práce si autor v téže kapitole pokládá stěžejní výzkumné otázky a 

seznamuje s použitými metodami. Chtěla bych v této souvislosti ocenit autorův 

multidisciplinární a multimetodický přístup ke zkoumané problematice.

Ve třetí teoreticky zaměřené kapitole autor zasazuje svou práci do konceptuálního 

rámce relevantních teorií - teorie lidského kapitálu, teorie tradiční a moderní společnosti, 

teorie rizikové společnosti, teorie sociálního kapitálu, teorie kvality života.

Čtvrtá kapitola je věnována problematice služeb předškolní péče o děti starší tří let 

v ČR. Na historii služeb předškolní péče o děti navazuje autor detailní analýzou současného 

stavu. Celkové zpracování této kapitoly svědčí o hluboké znalosti dané problematiky. Autor 

zde prokazuje schopnost pracovat nejen s odbornou literaturou, ale i s četnými  statistickými 

daty. Oceňuji zejména kapitolu 4.2. Dosavadní řešení problematiky předškolních služeb, kde 

velmi systematicky autor na základě zvolených nástrojů veřejných politik analyzuje 

dosavadní řešení problému.

Také následující kapitola věnovaná analýze aktérů v oblasti služeb o děti prokazuje 

výborné analytické schopnosti.

6. kapitola se zabývá předložením řešení dané problematiky ve vybraných zemích EU.

Za velmi přínosnou považuji kapitolu sedmou, v níž autor shrnuje výsledky vlastního 

kvalitativního šetření, které zjišťuje zajištění péče o děti z pohledu rodičů. 

Osobní vklad autora je nutno ocenit v závěrečné kapitole, kde předkládá návrhy na 

řešení nedostatečného zajištění předškolních služeb.



Ráda bych vyzdvihla i kvalitu formálního a grafického zpracování. Práce je logicky členěná a 

text je doprovázen řadou přehledných tabulek a názorných schémat. 

Závěr: Oponovaná práce jako celek ukazuje na vynikající  vhled autora do dané 

problematiky a   bohatě vyhovuje požadavkům na diplomovou práci. Vzhledem k výše 

zmíněným skutečnostem doporučuji předloženou práci k obhajobě a navrhuji ji 

hodnotit jako výbornou.
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