České resumé:
Diplomová práce „Státní podpora rodin v systému sociální ochrany – komparace
současného stavu v České a Slovenské republice“ se zaměřuje na srovnání současné přímé
finanční podpory rodinám s malými dětmi. Pozornost byla věnována především sociálním
situacím spojených s těhotenstvím, mateřstvím a rodičovstvím, neboť narození dítěte
znamená pro většinu rodin ekonomické a sociální následky, zejména zvýšené finanční
náklady spojené s výchovou a péčí o dítě a negativní vliv rodičovství a mateřství na
zaměstnanost žen s malými dětmi. V teoretické části jsou vymezeny principy, cíle a
modely rodinných politik a jejich možnosti v řešení sociálních událostí rodin s dětmi.
V následující části byla provedena rychlá analýza aktérů ke zjištění jejich postojů a zájmů
k rodinné politice. Základní cíle a principy rodinných politik jsou v obou srovnávaných
zemích explicitně formulovány v národních koncepcích rodinné politiky a zaměřují se na
socioekonomickou situaci rodin i slaďování rodinných a pracovních povinností. Stejně tak
pozornost politických stran věnovaná rodinné politice se zaměřuje především na opatření
směřující k harmonizaci práce a rodiny, úprav mateřských a rodičovských dovolených a
souvisejících příspěvků, otcovské dovolené a službám péče o dítě. Občané a rodiny
s dětmi.
Diplomová práce se věnuje popisu historického vývoje státní podpory v bývalém
Československu. Následně jsou analyzovány současná opatření státní podpory rodin
v jednotlivých zemích podle stanovených kritérií. Na základě srovnání jednotlivých
nástrojů, byly zjištěny odlišnosti v jejich designech. Některá opatření obsahují prvky, které
jsou výhodnější v České republice a některé jsou výhodnější ve Slovenské republice.
Z hlediska kompenzace příjmů je Česká republika štědřejší v podpoře rodinné péče o dítě,
na rozdíl od Slovenské republiky. Ve Slovenské republice jsou však přídavky na děti a
příspěvky při narození dítěte poskytovány na univerzálním principu, zatímco v České
republice jsou směřovány pouze k nízko příjmovým rodinám. Z hlediska harmonizace
práce a rodiny jsou však opatření ve Slovenské republice komplexnější a lépe umožňují
rodičům sladit v době péče o malé dítě rodinné pracovní povinnosti. Provedená analýza
odhalila, že obě země by měly věnovat více pozornosti podpoře otců k zapojení celodenní
péče o dítě, dostupným a kvalitním službám a flexibilním pracovním úvazkům. Neboť
v těchto oblastech mají obě srovnávané země stále nedostatky.

