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Posuzovaná bakalářská práce je rozdělena do 4 textových kapitol, k nimž je třeba 

přičíst také úvod a závěr. Rozsahem (72 s. a 2s. příloha) a 46 použitými prameny (z toho je 6 

cizojazyčných) práce překračuje požadavky kladené na uvedený typ prací. 

Svým obsahem předložená BP odpovídá odbornému zaměření katedry. Oceňuji volbu 

aktuálního tématu, které v několika posledních letech zažívá "boom" zájmu. Nicméně 

autorka nesklouzla k populistickým názorům a problematiku vyváženosti profesního a 

rodinného života nahlíží v širších souvislostech. Zdůraznit chci také samostatnost autorky a 

její aktivní přístup ke zpracování zvoleného tématu. Kromě vlastního textu BP je to patrné 

rovněž zjejí snahy o vytvoření Modelového systému péče o zaměstnance s dětmi (viz 

Příloha). Také po formální stránce posuzovaná práce respektuje, až na drobné detaily, 

požadavky státní normy i interní pravidla, která z ní vycházejí. 

Práce má logickou strukturu, vycházející z přehledu legislativy ČR v oblasti 

zaměstnávání rodičů. Autorka zpracovala zejména ustanovení týkající se zákazu výpovědi, 

úpravy pracovních podmínek a čerpání dovolené, s odlišením mateřské a rodičovské 

dovolené, a dále uvedla zákony upravující flexibilní formy práce (1. kapitola) a její typy (2. 

kapitola - zde včetně východ a nevýhod jednotlivých typů a jejich poměrného využívání v 

ČR). Další dvě kapitoly již více vycházejí z reflexe praxe a autorka v nich píše o možnostech, 

výhodách a nevýhodách zřizování firemních školek a o možných změnách v uvedené oblasti 

(3. kapitola) a dále uvádí konkrétní příklady firem pečujících o zaměstnance s dětmi a 

prezentujících tuto svoji péči také na veřejnosti jako svoji zaměstnavatelskou výhodu 

("rodinám přátelští zaměstnavatelé" - 4. kapitola). 



Autorka v jednotlivých kapitolách své BP prokázala - dle mého názoru - svoji více 

než solidní orientaci v problematice i schopnost pracovat s odbornými prameny. Posuzovaná 

bakalářská práce vychází ze studia relevantních dostupných pramenů - odborných (zejména 

legislativních opatření ČR souvisejících se zvolenou problematikou a personalistických, 

případně genderových), a to jak monografického, tak seriálového charakteru, eventuálně 

elektronických. 

Závěr: 

Celkově hodnotím bakalářskou práci Michaly Týčové zpracovanou na téma Péče 

podniků o zaměstnance s dětmi pozitivně. Autorka v ní prokázala více než jen solidní 

orientaci v tématu, schopnost pracovat s odbornými prameny a tvůrčím způsobem je rozvíjet. 

Domnívám se, že předložená bakalářská práce odpovídá požadavkům kladeným na 

tento typ prací, a proto ji do por u č u i i k ob h a i obě. 
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