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 Autorka si pro svoji bakalářskou práci vybrala problematiku vztahující se 
k v současnosti velmi diskutované oblasti slaďování pracovního a rodinného života 
s důrazem kladeným na skupinu žen na mateřské či rodičovské dovolené, pro které 
je daná problematika nejvíce aktuální. Zvolené téma svým obsahem vhodně zapadá 
do odborné orientace katedry, pozitivně lze vyzvednout zejména součást práce 
tvořenou kvalitativním výzkumem. Předkládaná bakalářská práce má standardní 
rozsah v počtu 55 stran, obsahuje celkem 5 kapitol a 2 přílohy. Přílohy práce lze 
hodnotit jako přínosné pro srovnání podmínek zvolené cílové skupiny v rámci 
Evropské unie a zároveň pro doplnění údajů k provedenému kvalitativnímu výzkumu. 
 

Práce je jasně strukturována, jednotlivé kapitoly a podkapitoly tvoří logické 
celky a vykazují návaznost po obsahové stránce včetně závěrečného komentáře. 
Autorka ve své práci prokazuje znalost aktuální situace zvolené cílové skupiny a 
podává ucelený přehled legislativního rámce sociální politiky v České republice 
vztahující se k dané problematice v období posledních 3 let. Např. pečlivě popisuje a 
srovnává změny v oblasti systému státní sociální podpory, které mají vliv na strategii 
při opouštění či návratu na pracovní trh. Velmi výstižně popisuje nejvýznamnější 
objektivní i subjektivní faktory, které ovlivňují vstup cílové skupiny na pracovní trh 
v době čerpání mateřské či rodičovské dovolené, poukazuje na devalvaci kvalifikace 
v období péče o dítě a nerovné šance ve srovnání s muži, zabývá se rovněž 
podmínkami pracovního trhu, kulturními souvislostmi ad. Autorka na tomto místě 
vyzvedává hodnotu vzdělání z pohledu finančního ohodnocení, kvality života, 
možnosti sebeuplatnění, ad. Současně však upozorňuje na ne zcela identické 
preference cílové skupiny, které se váží ke zmiňované životní fázi, identifikuje zde 
významnost vlivu partnera a okolí.  

 
Pozitivně lze hodnotit zařazení kvalitativního výzkumu jako součást 

předkládané práce, provedeného osobně autorkou na vzorku cílové skupiny. Výstupy 
provedeného šetření lze označit za zajímavé a přínosné ve vztahu ke zvolené 
problematice, a to i přes skutečnost, že zkoumaný vzorek není početně příliš 
rozsáhlý. Na základě výpovědí dotázaného vzorku žen z cílové skupiny dochází 
autorka jak k obecně známým skutečnostem (např. nedostatečná nabídka státem 
podporovaných zařízení péče o děti do tří let věku, nedostatek flexibilních pracovních 
režimů, závislost na ochotě a součinnosti zaměstnavatele při řešení požadavku na 
přechod na flexibilní pracovní režim, ad.), ale i k dalším zjištěním (např. provedený 
průzkum poukazuje na podstatnou roli dosaženého stupně vzdělání, ale zároveň i 



druhu práce, kdy neméně významnou hodnotu přestavuje mimo jiné např. již 
vybudované portfolio zákazníků, o které nechce žena soustavnou péčí o dítě přijít).  

 
Závěr práce je zcela věnován výstupům provedeného průzkumu, autorka 

poukazuje na skutečnost, že dosažené vzdělání je pouze jedním z mnoha faktorů, 
které ovlivňují využívání flexibilních pracovních režimů pracujícím ženám na 
mateřské či rodičovské dovolené. Osobně nemohu souhlasit se závěrem  autorky při 
srovnání závislé činnosti a samostatné výdělečné činnosti na straně 54, který 
obsahuje vyjádření konstatující vyšší míru svobody, kterou nezávislá činnost 
poskytuje. Právě z výstupů provedeného výzkumu je patrné, že ženy, které jsou 
samostatně výdělečně činné, jsou nadprůměrně pracovně vytížené (více než 50 
hodin týdně, s. 45). 

 
Zvolené téma práce je poměrně rozsáhlé, k dispozici je značné množství 

pramenné literatury. Autorka prokazuje dobrou orientaci v problematice, soupis 
bibliografických citací je chvályhodného rozsahu, a nepostrádá předepsané 
cizojazyčné tituly. Veškeré zdroje a odkazy v textu jsou prezentovány v souladu 
s požadovanou normou. Z práce je rovněž patrný osobní zájem autorky o danou 
problematiku. Text práce je napsán srozumitelným a dobře zvládnutým jazykem, při 
čtení jsem nenarazila na žádné zásadní gramatické prohřešky. 
  

Předkládaná bakalářská práce je pečlivým způsobem zpracována, ve 
veškerých hodnocených oblastech dosahuje odpovídající úrovně a kvality. Zadaný 
bakalářský úkol byl poctivě a svědomitě splněn a práci tak bez výhrad doporu čuji 
k obhajob ě. 
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