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Aktuálnost tématu:
Autorka si vybrala aktuální a zajímavé téma. Snaží se zjistit, jakými nástroji pomáhá stát rodině a
malými dětmi v rámci systému sociální ochrany, je-li tato pomoc dostatečná a motivující k vyššímu
podílu otců na péči o malé děti a udržení kontaktů rodičů a trhem práce. Přínosem je beze sporu i
komparace vybraných kritérií rodinné politiky České republiky a Slovenské republiky.
Cíle práce a jejich naplnění
Cílem práce je podle autorky analyzovat nástroje přímé finanční podpory rodinám s dětmi v systému
sociální ochrany České republiky a Slovenské republiky a zjistit,
- jakými nástroji přímé finanční podpory vytváří stát vhodné podmínky pro založení rodiny
- jakým způsobem napomáhají tato opatření k slučitelnosti pracovních a rodičovských rolí
- a také zda umožňují tyto nástroje zapojení otce do výchovy.
Takto formulované cíle byly velmi dobře naplněny.
Metodologie
Nejdůležitější metodou využitou v práci je metoda komparace, která je (spolu s dalšími) v kapitole
velmi dobře popsána, včetně zvolených komparačních kritérií. V tomto výzkumném schématu je
důležitá i role studia dokumentů, analýzy právního rámce obou států a další popsané metody.
Obsah práce
Práce je rozvržena do osmi kapitol. Po úvodu, metodách a stanovení cílů práce následují teoretická
východiska a koncepty. Autorka představuje rodinnou politiku a její modely, což je pro zkoumaný
problém logické východisko. Vztah k dalšímu obsahu práce však není explicitně zdůrazněn, i když
jsou v práci zvolená východiska samozřejmě přítomná.
V následující kapitole (4) se autorka poměrně podrobně věnuje aktérům rodinné politiky jak na
úrovni EU, tak Česka a Slovenska. Součástí je v obou případech stručná exkurze do politických
programů parlamentních stran obou států se snahou odkrýt jejich vztah k rodinné politice, což je
zajímavé téma, které by zasloužilo jistě vlastní analýzu.
Pátá kapitola vytváří jakýsi úvod k vlastní komparaci a věnuje se srovnání vybraných ukazatelů
vývoje v ČR a SR. Ukazatele jsou vybrány tak, aby korespondovaly s tématem práce a další, šestou
kapitolou.
Ta je vlastně stěžejní částí textu a je věnována srovnání státní podpory rodinám s dětmi v ČR a SR
podle zvolených kritérií. Stručně je zmíněna společná minulost obou systémů před rozdělením státu
a dále jsou analyzována jednotlivá kritéria a ČR a SR. Jsou popsána jednotlivá opatření v obou
státech, přehlednost textu je zvýšena grafickým znázorněním a tabulkami.
Stejný názorný postup je zvolen i v kapitole 7, která komparuje zjištění z předchozích kapitol.
Kapitola je zakončena pěti modelovými případy, které dokumentují odlišný dopad prorodinných
opatření na rodinu v ČR a SR. Závěr práce je shrnutím poznatků a naznačením diskuze o
případných dopadech změn v sociální politice na prorodinná opatření.

Formální úprava práce
K formální úpravě textu nemám připomínky. Odpovídá požadavkům kladeným na diplomovou
práci, je solidně editovaná, práce s poznámkovým aparátem je standardní. Seznam literatury a
dalších zdrojů je součástí práce.
Celkové hodnocení práce:
V diplomové práci byly zohledněny předchozí připomínky vedoucí práce i oponentky, text byl
z velké části přepracován a doplněn. Diplomová práce Dity Pfeferové splňuje požadavky kladené na
tento typ odborného textu. Doporučuji ji proto k obhajobě s navrženým hodnocením velmi dobře.
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