POSUDEK NA BAKALÁŘSKOU PRÁCI

JANY PAPAJOVÉ
"HARMONIZACE PROFESNíHO A RODINNÉHO ŽiVOTA ŽEN V ČESKÉ
REPUBLICE" .

Autorka si pro svou

bakalářskou

práci vybrala velmi zajímavé a v současné

době aktuální téma harmonizace profesního a rodinného života žen v rámci České

republiky. Ke zpracování tématu

přistoupila zodpovědně

Jak sama autorka uvádí, práce je analýzou
možností a
svůj

času,

zaměstnavatelé,

včetně

soupisu bibliografických

pramenů včetně několika zahraničních.

Práce je sestavena ze sedmi, logicky provázaných, kapitol,
V první kapitole autorka

řeší

aby sladily

zaměstnanců.

práce obsahuje 51 stran textu,

citací, kde je uvedeno 36 literárních

finančních

politických podmínek,

které mají k dispozici jak rodiny, tak

profesní a rodinný život i život svých

Předložená

sociálně

a s vysokým nasazením.

včetně závěru.

problematiku postavení žen na trhu práce, vývoje trhu

práce v ČR (před rokem 1989 a po roce 1989, zvláštní pozornost je věnována
současné

pak

situaci na trhu práce) a segregaci trhu práce podle pohlaví. V další kapitole

zmiňuje

téma kariéry a profesních

plánů. Třetí

kapitola je

věnována

plánování

rodiny. Čtvrtá pak řeší problematiku harmonizace práce a rodiny. V rámci této
kapitoly autorka rozpracovává jak rodinnou politiku
dovolenou, služby

péče

o

děti

do 3 let a

děti předškolního věku,

balíček),

pro harmonizaci práce a rodiny a prorodinný
(alternativní formy

péče

o

děti,

podpora

(mateřskou

péče

o

děti,

a

další

tak možnosti

rodičovskou

opatření

státu

zaměstnavatelů

apod.). V dalších kapitolách je

pak uvedena realita harmonizace práce a rodiny, rodinná politika a nástin možností
harmonizace profesního a rodinného života v

některých

zemích.

Autorka, dle mého názoru,
znalost dané problematiky a

při

podařilo

zpracování své
se jí

Práce je psána

čtivě

že k ní nemám

zásadnějších připomínek

aby se stala

předložit

a se zájmem, jednoduše

předmětem

bakalářské

práce prokázala

ucelený pohled na dané téma.

řečeno

se mi líbí a vzhledem k tomu,

po stránce obsahové i formální,

doporučuji,

obhajoby.
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