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Předložená bakalářská práce Lucie Litomiské se zabývá problematikou rodinné politiky v programatice 
vybraných českých politických stran (ČSSD, KDU-ČSL a ODS). Toto téma je jak s ohledem na současné diskuze o 
zásadních změnách českých veřejných politik aktuální (rodinná politika), tak i v českém prostředí relativně 
málo odborně zpracovávané (programatika politických stran). Práci považuji nejen na úrovni bakalářských 
prací za velmi přínosnou pro oblast poznání českých politických stran a předpokladů české sociální politiky. 
Také se domnívám se, že je možné získané poznatky dále rozvíjet v následující akademické práci. 
 
Cílem práce je analyzovat rodinnou politiku v programatice vybraných českých politických stran s důrazem na 
oblast idejí. Tento hlavní cíl je naplňován dvěma dílčími cíli, kterými je obsahová analýza programových 
dokumentů vybraných politických stran s ohledem na rodinnou politiku a analýza zjištění idejí rodinné politiky 
v programatice vybraných stran. Těmto cílům odpovídají i položené výzkumné otázky. Vztah mezi cíli a 
otázkami je umě graficky znázorněn na str. 4. Zvolené otázky a cíle jsou formulované odpovídajícím způsobem 
a práce přináší jejich zodpovězení. 
 
Pro účely práce je text vcelku jasně a přehledně rozčleněn do tří hlavních částí. V první jsou představeny 
východiska jak pro zkoumání politických stran a role idejí v procesu tvorby veřejných politik, tak pro zkoumání 
rodinné politiky. Další část je věnována metodologickým a metodickým otázkám zpracování tématu. V třetí 
části je představen rozbor obsahu zvolených českých politických stran a provedeno porovnávání toho, jak byla 
uchopena problematika rodinné politiky jednotlivými politickými stranami v jejich programových 
dokumentech s důrazem na hledání shod a rozdílů mezi stranami. Závěrečná část shrnuje získané poznatky a 
vztahuje je k položeným otázkám a cílům. 
 
Bakalantka v práci prokázala odpovídající přehled o odborné literatuře v oblasti programaticky politických 
stran (na české poměry nadprůměrný) a rodinné politiky. Práce s odbornou literaturou, českou i zahraniční, 
byla dostatečná a odpovídala bakalářské úrovni studia. Zejména je vhodné zmínit relativně rozsáhlou práci se 
zahraniční literaturou, která v bakalářských pracích nebývá běžná. Na druhou stranu by bakalantka mohla 
věnovat větší pozornost kategorizaci nástrojů veřejných politik a jejich propojení s idejemi. 
 
Bakalantka zvolila pro zpracování práce kvalitativní přístup opírající se především o kvalitativní rozbor 
dokumentů, tj. programů vybraných politických stran. Přístup je s ohledem na cíle a charakter práce vhodně 
zvolen a jeho výběr je přesvědčivě doargumentován. Samotný rozbor je dobře usazen v teoretickém rámci 
vybudovaném z relevantní odborné literatury. Při formulování metodologické pozice měla být větší pozornost 
věnována problematice metody komparace, která je v práci implicitně použita, ale její explicitní zpracování je 
poněkud opominuto. 
 
Bakalantka také ve své práci prokázala odpovídající výzkumnou zručnost prostřednictvím koncipování 
vlastního výzkumu programatiky politických stran a samostatnost při jeho zajišťování (získala potřebná data, 
doplnila si vzdělání kurzy a samostudiem v oblasti rozboru dokumentů atd.). 
 
 



 

 

 

V práci je též prokázána odpovídající schopnost bakalantky věcně správě a přesvědčivě argumentovat. 
Odborná jazyková úroveň a odborná dikce je na dostatečné výši. Podstatné je také zmínit to, že bakalantka 
byla schopna dostatečně rozpracovat a propojit teoretická východiska s analytickou částí práce a splnit tak 
vytyčené cíle práce. Jak teoretická konzistentnost, tak šíře a komplexnost uchopení problematiky nejen 
odpovídají požadavkům na bakalářskou práci, ale dle mého mínění je i přesahují. 
 
Důležité je také to, že práce splňuje až na několik drobností (formát citace použité literatury a citovaní 
analyzovaných programů) formální náležitosti požadované UK FSV a ISS UK FSV. 
 
Závěrem je ještě vhodné zhodnotit průběžnou práci bakalantky. Ta během zpracování práce prokázala jak 
pracovitost, svědomitost a dostatečnou disciplínu pravidelnými konzultacemi s vedoucím práce, tak 
reflektovala jeho připomínky a doporučení. Oceňuji také její vlastní iniciativu při zpracování práce, která 
vytváří možnost dialogu mezi vedoucím a bakalantkou, a nadprůměrné vlastní kritické myšlení při 
zpracovávání práce, což je jeden z klíčových rysů kvalitní akademické práce. 
 
V předložené práci splnila bakalantka požadavky kladené na bakalářskou práci na ISS UK FSV, a proto z výše 
uvedených důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě a hodnotit ji známkou „výborně“. 
 
 
Otázka k obhajobě: V práci implicitně pracujete s problematikou komparace, resp. komparativní metody. Jak 
byste ji explicitně konceptualizovala pro danou problematiku, tj. porovnávání programů politických stran?  
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