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Na úvod bych měla zmínit, že předložená diplomová práce Dity Pfeferové se mi dostává do rukou
podruhé. Autorka původní práci výrazným způsobem přepracovala, od názvu práce přes nové
kapitoly a dopracování kapitol původních. K mému potěšení musím konstatovat, že všechny
provedené změny přispěly k tomu, že se z hlediska kvality jedná o práci zcela novou.
Práce je přehledným způsobem strukturována do osmi logicky na sebe navazujících kapitol.
V úvodu práce autorka velmi zdařile vymezuje výzkumný problém – „ zjistit zda a jakým způsobem
současná veřejně politická opatření sociálního státu v České a Slovenské republice v systému
sociální ochrany utváří příznivé podmínky pro založení rodiny a skloubení rodinných a pracovních
příležitostí“, který je vzhledem k nepříznivé demografické situaci v České republice vysoce
aktuální.
Ve druhé kapitole si autorka stanovuje jasný a uchopitelný cíl práce, který je provázaný
s výzkumnými otázkami a zvolenou metodologií. U metodologie bych chtěla vyzdvihnout precizní
popis metod a velmi zdařilou volbu kritérií pro následnou analýzu.
Třetí kapitola je věnována vhodně zvoleným teoriím, které tvoří rámec další analýzy. Autorka zde
prokazuje hluboký vhled do teoretických základů sledované problematiky a schopnost pracovat
s četnou českou i zahraniční literaturou.
Dále se autorka věnuje rodinné politice na úrovni Evropské unie a vymezuje aktéry rodinné politiky
nejprve v České a posléze ve Slovenské republice.
Výborně zpracovaná je kapitola 5., která je věnovaná ekonomickému a demografickému vývoji v
ČR a SR po roce 1989. Autorka má tuto kapitolu přehledně strukturovanou, z hlediska komparace
vyváženou, pracuje s relevantní literaturou.
Šestá kapitola obsahuje vlastní analýzu státní podpory rodinám s dětmi v systému sociální ochrany
v ČR a SR. Opět nemohu jinak než autorku pochválit za práci s odbornou literaturou, statistickými

daty a veřejně politickými dokumenty.

7. kapitola se zaměřuje na srovnání vybraných nástrojů

rodinné politiky v ČR a SR. Tato kapitola obsahuje i precizně vypracované modelové příklady
rodin v ČR a SR. Autorka v této kapitole i v kapitole 8. (Závěr práce) prokazuje nejen schopnost
analyzovat, ale i umění hodnotit a zobecňovat.
Formální úprava práce: Studentka v práci prokazuje stylistickou dovednost, dodržuje pravidla
gramatiky, text je správně zformátovaný a citace odpovídají normě. Navíc oceňuji autorkou
vytvořené velmi přehledné srovnávací tabulky.

Celkové hodnocení práce: Navrhovaná práce zcela splňuje požadavky na diplomovou práci.
Vzhledem k výše uvedenému hodnocení doporučuji práci k obhajobě a hodnotím ji jako
„výbornou“.
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