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Aktuálnost tématu: S ohledem na negativní demografický vývoj české společnosti je téma rodinné 

politiky v programatice politických stran stále aktuální a významné.

Cíle práce a jejich naplnění: Ve své práci si autorka stanovuje jako hlavní cíl analyzovat rodinnou 

politiku v programatice politických stran, který dále operacionalizuje na dva dílčí cíle -  1. analýza 

z hlediska obsahu a 2. analýza z hlediska idejí. V rozporu s tím, že práce kromě analýzy přináší i 

poznání určitých vztahů a souvislostí, jsou dle mého názoru tyto cíle formulovány zbytečně 

skromně.

Metodologie: Metodologická část je promyšlená a precizně vypracovaná. Autorka zvolila ve vztahu 

k cílům práce vhodné metody a jasně formulovala metodiku.

Obsah práce: Struktura práce je vyvážená a logicky členěná, celkově ucelená. Po vymezení cílů a 

výzkumných otázek představuje autorka konceptuální rámec výzkumného tématu. Zabývá se jednak 

teorií politických stran a idejí, dále vymezuje rodinnou politiku a předkládá přehled vybraných 

teoretických poznatků na poli rodinné politiky. I když autorka v přehledu výzkumných aktivit na 

poli rodinné politiky pracuje s texty řady klíčových autorů, s ohledem na další zaměření práce jsem 

trochu postrádala genderově sensitivní přístup ke konceptu familializace a de-familializace dle 

Leitnerové (2003). V analytické části prokazuje studentka nejen schopnost systematicky 

analyzovat, ale i hledat souvislosti a analyzovat. Velmi se mi líbí kapitola 4. 2., kde autorka 

porovnává rodinné politiky v programech vybraných politických stran a nachází prostor pro shodu a 

zdroje střetu idejí i následné zobecnění v kapitole 4.3. Pro lepší pochopení trendů a souvislostí bych 

doporučovala věnovat určitý prostor i analýze socio-ekonomických a mezinárodních podmínek. 

.
Formální úprava práce: Studentka v práci prokazuje stylistickou dovednost, dodržuje pravidla 

gramatiky, text je správně zformátovaný a citace odpovídají normě. Jen v obrázku č. 1 je uvedeno 

pouze ROLE místo ROLE STÁTU.



Celkové hodnocení práce: Předložená práce je zcela v souladu s požadavky na bakalářskou 

práci, autorka pracuje se zahraniční i českou literaturou, prokazuje slušnou schopnost 

analyzovat, nacházet souvislosti a zobecňovat. Z výše zmíněných důvodů doporučuji práci 

k obhajobě a navrhuji ji hodnotit jako „velmi dobrou“ až „výbornou“ dle výsledků obhajoby.

V Praze dne 6. 6. 2011       Mgr. Karolína Dobiášová
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