
Posudek diplomové práce Magdy Bouškové „Žena mezi rodinou a prací a sociální stát“

Téma této diplomové práce reflektuje konfliktní situaci, v níž se v naší zemi ocitají především 
mladé rodiny s nezaopatřenými dětmi. Diplomantka si klade otázku, jakou podporu a pomoc 
mohou čekat především ženy – matky od státu, zda je tato pomoc adekvátní jejich potřebám a 
jaké jsou možnosti případných sociálně politických inovací.

Koncipuje svoji analýzu poměrně široce: na základě solidních teoretických východisek rozebírá 
kulturní trend individualizace, dělby práce v rodině, vývoj a problémy trhu práce včetně strategií 
zaměstnavatelů, podobu aktuální (implicitní i explicitní) rodinné politiky, uplatnění jednotlivých 
nástrojů usnadňujících slaďování pracovních a rodinných rolí i roli Evropské unie na tomto poli. 
Analyzuje rodinnou politiku ve vybraných evropských státech a srovnává ji s rodinnou politikou 
českou. Opírá se o sekundární analýzu dat, obsahovou analýzu veřejně politických dokumentů a 
legislativního rámce sociálních politik. Předkládá i výsledky orientačního kvalitativního 
výzkumu, založeného na rozhovorech a následné ohniskové skupinové diskusi s několika 
respondenty. Na základě všech těchto zjištění dospívá v závěru své diplomové práce k několika 
poměrně obecným doporučením, která by ženám usnadnila zapojení do pracovního procesu a 
snížila konflikty v naplňování jejich rodinných a pracovních rolí. Práce je výborně editovaná.

Přes odpovědný a zasvěcený přístup je možné vést námitku v tom smyslu, že takto složitá 
problematika nebyla zvládnuta dokonale. I když nezpochybňuji dobrou úroveň provedené 
analýzy a formulovaných doporučení, doporučoval bych při případném dalším rozvíjení této 
tématiky zvážit několik námětů.

Na straně 24 autorka uvádí, že na rozdíl od sociální politiky je veřejná politika determinována 
veřejným zájmem. Lze takové tvrzení obhájit?

Ve výčtu aktérů vypadl specializovaný útvar, odpovědný za rozvíjení politiky zaměstnanosti na 
centrální úrovni – Správa služeb zaměstnanosti (s. 30n). A obecněji: analýza aktérů mohla jít více 
do hloubky, směrem k identifikaci specifických zájmů jednotlivých aktérů.

Jak je uvedeno na straně 31, Evropská unie zpracovala řadu relevantních dokumentů jak 
k politice zaměstnanosti, tak k rodinné politice. Neměly by být reflektovány přece jen pozorněji 
než pouhými odkazy na prameny?

Významným zaměstnavatelem je kromě soukromého sektoru i veřejný sektor (tabulka na str. 33).

Problematické je nepotvrzení hypotézy č. 4, že ženy mohou mít potíže při umísťování svého 
potomka jeslí či mateřských školek, pouze na základě několika rozhovorů a ohniskové skupiny. 
Dostupné statistiky tuto hypotézu jednoznačně potvrzují!

Na rozdíl od tvrzení autorky jesle existují, i když je jich ukrutně málo (s. 123).

I když je v práci naznačena i historická analýza vývoje české politiky zaměstnanosti a rodinné 
politiky, týká se především posledních let. Zevrubnější analýza vývoje těchto politik, počínající 
rokem 1990, by nabídla ostřejší pohled právě na vývoj v posledních několika letech, kdy došlo 



k výraznému ústupu českého sociálního státu v plnění jeho v evropském kontextu zavedených 
funkcí.

Posuzovaná diplomová práce je zpracovaná na odpovídající úrovni. Přiklonil bych se i 
k hodnocení výborně, pokud by se autorka v průběhu její obhajoby pokusila ozřejmit, jaký je 
rozdíl mezi veřejnou politikou a sociální politikou v jejich determinaci veřejným zájmem. 
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