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Autorka si pro bakalářskou práci zvolila aktuální  a často diskutovanou problematiku 

sladění profesního   a rodinného života. Za cíl si stanovila zjistit ,   jak  menší organizace 
působící  v sociální oblasti  uplatňují nástroje pro podporu  profesních  a rodinných rolí. 
Očekává také,  že pro tyto organizace bude  bakalářská práce oporou při zpracovávání žádostí  
o dotace z Evropského sociálního fondu. 

V úvodní kapitole teoretické části autorka uvádí základní charakteristiky rodinné 
politiky a konkretizuje opatření, kterými se bude v souvislosti se zvolenou problematikou 
zabývat. Po upozornění  na některé problémy žen, při hledání zaměstnání  vysvětluje 
podmínky a nároky spojené  čerpáním  mateřské  a rodičovské   dovolené  a upozorňuje také 
na problémy s nimi spojené. Následuje výčet a popis dalších opatření z oblastí   služeb péče o 
děti, aktivní politiky zaměstnanosti a  oblasti pracovně právní.  

V praktické části uvádí  autorka příklady dobré praxe, představuje  organizace a firmy, 
které  získaly   ocenění  za programy  podporující rovné příležitosti v pracovním uplatnění 
mužů a žen. Ocenění uděluje Gender Studies o.p.s. a zatím se týká se velkých,  často 
nadnárodních  firem.  Představení  oceněných  aktivit a opatření je přehledně zpracované, 
zajímavé a inspirativní. 

Pro zjištění, zda a jak podporují rovné příležitosti  autorka zvolila  celkem 3 malé  
organizace  s max. počtem 20 zaměstnanců. Postrádám odůvodnění  výběru  organizací  a také  
základní  informace o zaměření činností a personálním zajištění.  (Volba je odůvodněna pouze 
u jedné organizace, z názvu dvou dalších  vyplývá, že se jedná a poskytovatele sociálních 
služeb).  Autorka  použila dotazníkové šetření, vysvětlila na koho se s dotazníky obracela a 
jakým způsobem byli respondenti osloveni. Odpovědi na jednotlivé otázky autorka 
vyhodnotila, graficky znázornila a doplnil komentáři. Postrádám údaj o počtu  oslovených 
respondentů a návratnosti  dotazníků.  V celkovém  vyhodnocení šetření  autorka dospěla 
k závěru, že zvolené organizace  jsou ke svým  zaměstnancům – rodičům vstřícné a  využívají  
nástroje , které umožňují sladit  požadavky na rodičovské a profesní role. 

V závěrečné diskusi autorka na základě zkušeností z praxe  navrhuje  změny a 
doplnění k těm opatřením rodinné a sociální  politiky, která mají   podporovat sladění 
profesních a rodičovských. Je zřejmé, že autorka se této problematice věnuje se zaujetím a  
velmi dobře se v ní orientuje. 

Bakalářská práce splňuje formální náležitosti na rozsah i úpravu.  Autorka prokázala 
nejen   zájem  a osobní zaujetí pro zvolenou problematiku , ale také velmi  dobrou úroveň 
znalostí ,  celkový přehled a porozumění vzájemným souvislostem.   Očekávám,  že v rámci 
obhajoby autorka doplní údaje  k dotazníkovému šetření a upřesní možnosti praktického 
využití  získaných poznatků  pro projekty  zaměřené na podporu  vstupu na trh práce. 

 
Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení  C – dobře. 
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