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Aktuálnost tématu: Autorka si zvolila pro svoji bakalářskou práci téma vysoce aktuální. Od 90. let
v České republice dramaticky poklesla sňatečnost, v roce 2009 byl počet uzavřených manželství
nejnižší od roku 1918.
Cíle práce: Hlavním cílem této práce je zjistit rozdíly v nastavení sociální politiky ve vztahu
k rodině v Československu v 80. letech minulého století a v současnosti, tj. jak se liší situace při
zakládání rodiny u generace současných mladých lidí ve srovnání s generací jejich rodičů.
Metodologie: Z hlediska metodologického autorka vhodně zvolila v analytické části, kde srovnává
nastavení sociální politiky ve vztahu k rodině před rokem 1989 a v současnosti, metodu deskriptivní
případové studie. V empirické části využívá design mnohonásobné osobní případové studie (multicase studies).
Obsah práce: V úvodní části práce autorka po vymezení cílů práce a výzkumných otázek
charakterizuje demografický vývoj v České republice před rokem a po roce 1989. Využívá zde
relevantní literaturou a zpracovává ji do kompaktního a přehledného textu. 5. kapitola je věnována
teoretickým konceptům, kdy autorka zasazuje problematiku zakládání rodiny do vhodně zvoleného
konceptuálního rámce – teorie racionální volby, teorie individualizace a teorie kulturní změny a
teorie související s hodnotou dítěte. Úroveň práce s použitou literaturou je velmi dobrá s důsledně
uváděnými citacemi. Autorka zde prokazuje schopnost pracovat s informacemi čerpanými jak z
české tak i zahraniční literatury. Následující 6. kapitola je věnována sociální politice ve vztahu
k rodině v 80. letech minulého století a v současnosti. Jak autorka uvádí v úvodu své práce, díky
širokému záběru rodinné politiky jakožto průřezové politiky, zaměřuje se jen na oblast bydlení,
sociálních dávek v souvislosti s raným rodičovstvím a oblast formální péče o děti. Přestože se jedná
o dvě deskriptivní případové studie, vytkla bych autorce jistou nejednotnost a nesystematičnost
předkládaných informací. V případové studii před rokem 1989 například není zahrnuta formální
péče o děti. Naopak v studii věnované současnosti není uvedena struktura rodin s dětmi. I přes
zmíněné nedostatky zde autorka prokazuje schopnost analyzovat politické dokumenty, statistická

data a výsledky výzkumů. V empirické části shrnuje autorka výsledky kvalitativního šetření formou
polostrukturovaných rozhovorů s 12 respondenty - 6 současných mladých lidí ve věku 19 – 26 let a
se 6 respondenty ve věku 45 – 55 let. K této části práce mám jisté výhrady týkající se zpracování.
Autorka zde uvádí shrnutí nejdůležitějších zjištění zvláště pro každého respondenta a následně
shrnující kapitolu, kde teprve výsledky analyzuje. Zde by bylo vhodnější jednotlivá shrnutí dát do
přílohy práce a věnovat více prostoru samotné analýze. I přesto, že se autorka zaměřovala jen na
oblast bydlení, sociálních dávek a formální péče o děti, v rozhovorech se přímo nabízí podrobnější
srovnání zdravotní péče o děti. Zejména co se týče například povinného očkování a stomatologické
péče o děti.
Formální úprava práce: Práce je přehledně členěna, jazyk práce, její rozsah a ostatní formální
náležitosti jsou v souladu s požadavky na bakalářskou práci.
Celkové hodnocení práce: Autorka v práci prokázala schopnost pracovat s českou i zahraniční
literaturou, s dostupnými statistickými daty, s výsledky již dříve realizovaných výzkumů. Z hlediska
rozsahu i obsahové stránky naplňuje předložená práce požadované parametry bakalářské práce.
Vzhledem k výše zmíněným skutečnostem doporučuji předloženou práci k obhajobě a navrhuji ji
hodnotit jako „dobrou“ až „velmi dobrou“ dle výsledku obhajoby.
Otázky k obhajobě:
1. Charakterizujte zásadní rozdíly mezi přídavky na děti před rokem 1989 a v současnosti.
2. Domníváte se, že některá opatření v oblasti rodinné politiky před rokem 1989 by mohla být
využívána v dnešní době?
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