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Autorka svou diplomovou práci zaměřila na aktuální a důležité téma, které je v kontextu rodinné 

politiky často diskutováno. Ačkoliv podobně zaměřených studií vzniká mnoho, práce se vymyká 

svou komplexností pohledu na problematiku sladění pracovního a rodinného života. Je nutno 

vyzdvihnout autorčin osobní vklad k této problematice v podobě poměrně rozsáhlého empirického 

šetření.

Autorka si jasně definovala cíle, které jsou provázané s výzkumnými otázkami. V práci jsou postupně 

všechny výzkumné otázky zodpovězeny. 

Struktura práce je logicky rozčleněná a ucelená. Autorka zvolila širokou škálu teoretických 

východisek, zmiňuje teorii welfare state a související modely sociálního státu, teorie společnosti a 

teorie trhu práce. Teoretická východiska jsou s předmětem práce dobře propojená a autorka na ně 

v analytické části navazuje. 

Metodologie je s ohledem na rozsah a cíle práce správně zvolená, její použití je dobře odůvodněno. 

Autorka si v metodologické části práce stanovila hypotézy vycházející z výzkumů a literatury 

k tématu, hypotézy poté ověřuje prostřednictvím vlastního výzkumu v podobě polostrukturovaných 

rozhovorů a focus group. V práci však není blíže vysvětleno, jak konkrétně autorka postupovala při 

aplikaci komparativní analýzy ve 13. kapitole, zejména jaké kategorie pro srovnávání zvolila. 

Autorka pracuje s rychlou analýzou aktérů, která slouží především k rychlé orientaci čtenáře v dané 

problematice. Přesto se domnívám, že by bylo vhodné jednotlivé aktéry lépe propracovat, současný 

text je v některých ohledech nepřesný. Autorka například uvádí jako jednoho z aktérů „vládu“, avšak 

zájmy jednotlivých vlád v oblasti rodinné politiky se mohou značně lišit. Odlišnému zaměření 

jednotlivých vlád odpovídají také jimi navržené koncepční či legislativní materiály, které autorka 

v textu zmiňuje (prorodinný balíček, Národní koncepce rodinné politiky, Národní koncepce podpory 

rodin s dětmi). Ačkoliv tyto materiály nebyly nikdy zrušeny, následující vlády je zpravidla 

nepřevzaly jako celek, ale realizují jen některá opatření odpovídající jejich politickému zaměření. 

Podobně aktéra „Občanská sdružení“ navrhuji neomezovat na tento typ právní formy, ale rozšířit jej o 

další aktéry z oblasti neziskových organizací, které se k problému často vyjadřují (církevní právnické 

osoby, obecně prospěšné společnosti apod.).

Za velmi přínosné považuji následující čtyři kapitoly, kde autorka velmi dobře shrnuje současné 

problémy žen na pracovním trhu a v oblasti sladění pracovního a rodinného života. V závěru práce 

porovnává tyto poznatky s realizovaným výzkumem, což považuji za největší přínos této práce, který 



přináší zajímavý pohled na konkrétní potíže rodin a jejich strategie. Autorka přitom pracuje s velkým 

množstvím výzkumů a literatury k tématu, využívá relevantní a odborné zdroje dat.

Argumentace použitá v textu je v přesvědčivá a věcně správná. Upozornila bych pouze na jednu 

nepřesnost: na straně 79 je zavádějící informace o podílu rodin využívajících přídavek na dítě. 

Autorka uvádí podíl 90% rodin s dětmi, informace je převzata z výzkumu S. Höhne z roku 2010, 

však data výzkumu pochází z roku 2006. V roce 2008 došlo k významné úpravě hranice pro nárok na 

přídavek na dítě z čtyřnásobku životního minima na 2,4 násobek. V současné době tedy 

pravděpodobně podíl rodin pobírajících přídavek na dítě bude výrazně nižší (viz například MPSV 

2013: Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2012 a predikce na další období)

V práci se vyskytují překlepy, jejich množství je však vzhledem k nadprůměrnému rozsahu práce 

pochopitelné. Dále upozorňuji na záměnu termínu rodičovská a otcovská dovolená na str. 57; na str. 

65 autorka zmiňuje limit 46 hodin pobytu dítěte v MŠ za týden – má býti za měsíc.

Jediné, co bych autorce vytkla, je metoda citování. Autorka zpravidla používá parafráze a na konci 

každého odstavce odkáže na příslušné zdroje tzv. Harvardskou metodou (jméno, datum, strana), 

avšak neuvádí čísla stran. Dohledání původního zdroje je tak pro čtenáře obtížné, jelikož není zřejmé, 

ve kterém z uvedených zdrojů a na jaké straně se informace vyskytuje. Do budoucna bych proto 

autorce doporučila uvést citaci přímo za převzatou informaci či myšlenku, a to včetně čísla strany.

Po formální stránce i z hlediska rozsahu předkládaná práce zcela splňuje požadavky na diplomovou

práci.

Z výše uvedených důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě 
a hodnotit ji známkou „výborně“.
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