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Aktuálnost tématu: Autorka se zabývá vysoce aktuálním tématem současné české rodinné politiky, 

kterým je současný systém předškolní péče o děti. Vzhledem k celoevropskému trendu harmonizace 

rodinných a pracovních rolí, který je v rozporu se současnou situací nedostatečné kapacity formální 

péče o předškolní děti v České republice, je autorkou zvolené téma v současné době palčivým 

veřejně politickým problémem. 

 

Cíle práce a jejich naplnění: Hned na úvod bych jako konzultantka chtěla uvést, že autorka ke 

zpracovávání této práce přistupovala s velkou odpovědností, pílí i osobním nasazením. Cíle práce si 

autorka stanovuje velmi precizně, jasně a uchopitelně a má je provázány s výzkumnými otázkami a 

metodologií. 

 

Metodologie: Autorka má předem jasně stanovenou a velmi pečlivě popsanou metodologii opřenou 

o relevantní literaturu jak z oblasti kvalitativního sociologického výzkumu, tak i z oblasti analýzy 

veřejných politik. Vhodně kombinuje analýzu dokumentů a polostrukturované expertní rozhovory 

s šesti matkami dětí v předškolním věku a dvěma ředitelkami mateřských škol.  

  

Obsah práce:  Ve své práci autorka vychází z teoretického konceptu familialismu a defamilialismu 

a teorie lidského kapitálu. V teoretickém zarámování práce čerpá z české i zahraniční odborné 

literatury.   

Třetí kapitola se zabývá formální péčí o předškolní děti v souvislosti s evropským trendem 

posilování harmonizace profesní a rodinné role.  

Kapitoly 4. – 6. poskytují podrobnou analýzu vývoje a současného systému předškolního 

vzdělávání v kontextu demografických změn. Autorka zde prokazuje analytické dovednosti a 

hluboký vhled do studované problematiky. Zdařile pracuje s právními a politickými dokumenty, 

s odbornou literaturou a se statistickými daty z různých zdrojů. 



 

 

 

Poslední kapitola je věnována výsledkům vlastního empirického šetření. Oceňuji zde samostatný 

přístup při zpracování, vhodné strukturování výsledků na základě různých životních situací 

informátorek, ze kterých následně pramení další strategie zajištění péče o předškolní děti. Autorka 

objevuje řadu nových dimenzí v problému nedostatečné kapacity formální péče o děti, včetně 

identifikace korupčního jednání. Vlastní výsledky diskutuje se závěry dříve realizovaných výzkumů 

a s veřejně politickými dokumenty.  

V závěru práce autorka pregnantně shrnuje nejzásadnější zjištění své bakalářské práce, která by 

mohla být využitelná i současnými tvůrci české rodinné politiky. 

 

Formální úprava práce: Autorka správně cituje a stylistická stránka práce je na velmi dobré 

úrovni. Z hlediska formální úpravy práce oceňuji především řadu přehledných a graficky precizně 

provedených tabulek a grafů v analytické části. Také výsledky rozhovorů jsou přehledně 

zpracovány a doplněny srozumitelnými tabulkami, které čtenáři usnadňují orientaci v textu. 

 

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

je promyšlená, precizně vypracovaná a konzistentní a ukazuje na autorčin hluboký vhled do 

sledované problematiky. Z  výše zmíněných důvodů doporučuji práci k obhajobě a navrhuji ji 

hodnotit jako „výbornou“.  
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