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Předkládaná diplomová práce je zpracována na velmi aktuální téma současnosti. Problematika 

sladění práce a péče o rodinu je v rámci evropských zemí považována za jednu z priorit 

rodinné politiky. Právě  způsoby přístupu k těmto problémům mohou charakterizovat rozdíly 

v rodinné politice v mnoha evropských zemích. 

Autor velmi správně problematiku zařazuje do širšího kontextu  demografického vývoje  a 

sociologických teorií, odrážejících rozdíly v rodinných politikách (spíše tradiční familistické 

verze rodinné politiky politiky versus defamilisticky laděné rodinné politiky jako švédský 

nebo severský model péče).  V tomto spíše sociologickém pojetí autor čerpá z relevantní 

sociologické literatury a aplikuje tyto poznatky na českou rodinu a rodinnou politiku.

Ve druhé části práce autor z těchto teoretických pozic prezentuje a komentuje aktuální 

legislativná úpravu hlavních nástrojů rodinné politiky (peněžitá pomoc v mateřství, 

rodičovský příspěvek, mateřská a rodičovská dovolená ). Na základě odborných poznatků a 

zkušeností  evropských zemí autor vidí jako žádoucí posun naší rodinné politiky směrem k 

defamilizaci, tj. k postupnému odstraňování bariér v oblasti slaďování práce a péče o rodinu. 

V naší realitě se to týká zejména  lepší saturace předškolními zařízeními pro děti od 2 let , aby 

byla lepší návaznost na dvouletou variantu rodičovské dovolené.  V podobném duchu 

podrobně rozebírá legislativu v oblasti předškolní péče.a její rozšiřující se rejstřík. 

Diplomová práce končí shrnutím autorových poznatků a návrhy de lege ferenda.

V diplomové práci se podle mého názoru autorovi podařilo zpracovat , rozebrat a kriticky 

zhodnotit zvolenou problematiku. Autor se řádně opírá o odbornou literaturu i legislativu. 

Dobře formuluje a je schopen kritického pohledu i návrhu příslušných řešení. V práci 

nenacházím žádná závažná pochybení. Proto diplomovou práci navrhuji hodnotit jako 

výbornou a doporučuji její předložení k obhajobě. V rámci obhajoby by autor  mohl 



zauvažovat, která/é evropská/é země by mohly být příkladem pro českou rodinnou politiku? 

Jakými největšími proměnami prošla podle autora česká rodina?
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