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Studentka  si  za  téma  své  bakalářské  zvolila  problém  slučitelnosti  pracovního  a  rodinného 

života, které  je v současné době velmi aktuální, a to  i vzhledem k probíhajícím sociálním reformám, 
které se mj. dotýkají  i sociálních dávek určených rodinám s nezaopatřenými dětmi.  
  Práce  obsahuje  část  teoretickou  a  část  empirickou,  která  popisuje  několik  příkladů  dobré 
praxe  velkých  firem,  a  dále  zahrnuje  dotazníkové  šetření  provedené  v neziskové  organizaci.  Po 
formální  stránce  je  práce  členěna  celkem  do  12,  resp.  do  11  hlavních  kapitol  (nesprávně  je  totiž 
číslován  závěr)  a  dále  se  dělí  do  příslušných  podkapitol. Ve  formální  úpravě  se  objevují  drobnější 
nedostatky  (např.  v obsahu).    Cíle  práce  si  studentka  stanovila  dva.  Prvním  je  zjistit,  zda  a  jakým 
způsobem  některé  menší  organizace  pracující  v sociální  oblasti  podporují  u  svých  zaměstnanců 
slučitelnost profesní a rodinné role. Druhý cíl je velmi specifický a vztahuje se k naplnění prvního cíle. 
Pakliže by se autorce podařilo zjistit, že malé organizace uplatňují nástroje slučitelnosti pracovního a 
rodinného  života, použila by  tuto práci  v rámci  své organizace  jako podklad pro  žádost o  finanční 
podporu z OPPA.  
 

Teoretická část se v úvodní kapitole zabývá stručným popisem souvislostí, které mají objasnit 
souvislost  sociální  a  rodinné politiky  s oblastí  slučitelnosti pracovního  a  rodinného  života. Autorka 
pak  rovnou  přechází  k charakteristikám  jednotlivých  sociálně‐politických  nástrojů  a  aktivit  na 
podporu  rodin  s dětmi,  včetně  flexibilních  forem  práce.  Práce  dle mého  názoru  postrádá  stručný 
obecný vhled do problematiky, který by uvozoval stávající situaci na poli slučitelnosti pracovního a 
rodinného života. Bylo by  třeba dobré  toto  téma porovnat s proměnami  rodiny a se společenským 
vývojem posledních let.  

V textu se objevují některé nepřesnosti. Např. na straně 14 v odst. 2 je uvedeno, že peněžitá 
pomoc  v mateřství  činí  60%  denního  vyměřovacího  základu  a  pod  čarou  je  poznámka,  která 
vysvětluje,  že  toto  platí  od  1.1.2010,  před  touto  dobou  to  bylo  69%.  Nicméně  skutečnost  je 
následující – peněžitá pomoc v mateřství činí u pojištění 70% redukovaného vyměřovacího základu za 
kalendářní den. V období od 1.1.2010 do 1.6.2010 se jednalo o 60% denního vyměřovacího základu. 
V roce 2009 se jednalo o 70% vyměřovacího základu za den a v roce 2008 o 69% denního vyměřovací 
základu. 

 
  Praktická část je tvořena zajímavými příklady dobré praxe velkých firem, které mohou být pro 
mnoho organizací inspirací při podpoře slučitelnosti pracovní a rodinné role. Dotazník, který autorka 
předložila  ve třech neziskových organizacích, nepřinesl zásadní nové informace. Nikde není uvedeno, 
kolik  bylo  celkem  osloveno  respondentů,  jaká  byla  návratnost  dotazníků,  s jakými  čísly  vlastně 
autorka pracuje. Dotazník považuji za zajímavý, ale bez konkrétních čísel o ničem nevypovídá. 
 

Studentka  čerpá  z velkého množství  elektronických  pramenů  a  používá  základní  literaturu. 
Odkazy  na  literaturu  použitou  v textu  uvádí  na  konci  práce.    Pod  čarou  se  objevují  podrobnější 
popisky  rozlišené malými  písmeny  abecedy  k  tématům,  které  považuje  autorka  za  důležité  více 
rozvést. 
 
Závěr: Téma práce bylo zvoleno vhodně. Teoretická část je kompilací a popisuje aktivity a nástroje na 
podporu rodin s dětmi, které  jsou poměrně dobře dostupné a nevyžadují hlubší studium  literatury, 



event.  právních  předpisů.  Přesto  se  zde  objevují  některé  věcné  chyby.  Praktická  část  popisující 
příklady dobré praxe v několika velkých  firmách  je v tomto ohledu zdařilá. Výsledky dotazníkového 
šetření naplňují první cíl práce – studentce se skutečně podařilo zjistit, že se v malých organizacích 
uplatňují  některé  nástroje  na  podporu  slučitelnosti  pracovního  a  rodinného  života.  Samotné 
vyhodnocení pak slouží spíše pro potřeby organizace a vzhledem ke zjištěnému mohou dané výsledky 
naplnit druhý cíl a sloužit jako podklad pro žádost o finanční podporu z OPPA.  
 
Hodnocení:  Tuto  práci  doporučuji  k obhajobě  a  vzhledem  k výše  uvedenému  ji  hodnotím  jako 
uspokojivou (D). 
 
Otázka  k obhajobě:  Jaké  faktory  mohou  ovlivňovat  podporu  profesního  a  rodinného  života 
zaměstnanců v malé neziskové organizaci?  
 
V Praze dne 17.6.2011                Mgr. Iva Poláčková 


