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Rodinná politika v České republice na úrovni obcí 

 

 

 Předložená práce je velmi aktuální, neboť zkoumá podmínky reprodukčního chování 

ve vybraných obcích České republiky, které intenzivněji začaly realizovat rodinnou politiku. 

Ukazuje se, že právě v situaci, kdy úhrnná plodnost v České republice klesla pod úroveň 1,5 

dětí na jednu ženu, je klíčové, jakou pozornost dané problematice věnují také jiní aktéři než 

stát – kraje, obce a zaměstnavatelé. Autorka se zaměřila na úlohu obcí, jejichž význam bude 

pravděpodobně stále více narůstat. Potřeby mladých lidí lze lépe uspokojovat opatřeními, 

která budou odpovídat daným životním podmínkám v místě jejich bydliště. Význam 

předložené práce také spočívá v tom, že autorka poukázala na důležitost zkoumání rodinné 

politiky v rámci demografie. 

 Kromě zhodnocení stavu rodinné politiky na úrovni obcí si autorka kladla čtyři cíle, 

které se jí podařilo více či méně naplnit: (1) zmapovat obce s rozvinutější rodinnou politikou 

na základě soutěže Obec přátelská rodině pořádané MPSV od roku 2008, (2) posouzení, zda 

realizovaná opatření jsou v dané obci relevantní na základě demografického přístupu, (3) 

zhodnocení, zda postupy uplatňované ve vybraných obcí odpovídají metodickým 

doporučením MPSV a (4) zda lze vysledovat pozitivní vliv daných opatření na vývoj 

plodnosti. Domnívám se, že při hodnocení by bylo potřeba vzít také v úvahu, že faktorem 

úspěšného rozvoje rodinné politiky v obcích může být to, zda existuje rodinná politika na 

krajské úrovni, neboli zda existuje také větší zájem ze strany kraje o vytváření lepších 

podmínek pro rodiny s dětmi. Tento zájem nejlépe odráží existence schválené krajské 

koncepce rodinné politiky. 

Předložená práce má všechny náležitosti a obsah kapitol odpovídá struktuře práce. 

Autorka shromáždila aktuální informace o nových postupech v rámci rodinné politiky České 

republiky a nástrojích rodinné politiky realizovaných na úrovni obcí. V práci se projevilo její 

zaujetí daným tématem. Bakalářská práce bohužel neposkytuje větší prostor pro detailnější 

studii všech obcí ČR, které se rodinné politice v posledních letech začaly více věnovat.  

 

Předložená práce splňuje požadavky kladené na bakalářské práce. Předloženou práci 

doporučuji přijmout k obhajobě. 
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