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Diplomová práce Lucie Veselé se zabývá komparací politik harmonizace profesních a rodinných
rolí v České a Slovenské republice. Jedná se o téma, které již bylo několikrát analyzováno, a to
z různých hledisek. Lucie Veselá se snaží tuto problematiku zasadit do tématu budování a rozvoje
sociálního státu v těchto zemích.
Cíle práce a jejich naplnění: Cílem diplomové práce je srovnávání jak politických strategií
harmonizace, tak jejich výsledků v obou zemích, identifikace rozdílů či podobností a faktorů, na
základě kterých je možné případné rozdíly mezi oběma zeměmi vysvětlit. Autorka tyto cíle ve své
diplomové práci naplnila na dobré úrovni.
Metodologie a teoretická východiska: Autorka využívá komparativní přístup v kombinaci
s analýzou veřejně-politických dokumentů, legislativy a odborných analýz. Teoretická východiska
odpovídají výzkumným cílům a otázkám.
Obsah práce: Diplomová práce je uvedena poměrně zeširoka pojatým uvedením do výzkumného
problému, s vymezením faktorů, které ovlivňují politiku harmonizace – politiky nadnárodních
organizací, národní politiky, role ekonomiky a situace na trhu práce, historický přístup k rodinné
politice v obou zemích a hodnotové klima v obou zemích. Autorka věnuje zvláštní kapitolu
demografickému vývoji v obou zemích. Dále popisuje historický vývoj v oblasti rodinné politiky
jako východisko pro komparaci politik harmonizace. Z obsahového hlediska nenacházím
v diplomové práci zásadnější problémy.
Na některých místech práce je znát, že se jedná o překlad z anglického jazyku, formulace jsou
poněkud kostrbaté a méně srozumitelné. Problémem jsou také občas se opakující myšlenky a
argumenty.
Celkové hodnocení práce: Autorka dospěla ke zjištění, že politiky harmonizace v obou zemích se
od sebe výrazným způsobem neliší, i když v průběhu posledního období došlo k určitému posunu
v charakteru sociálního státu těchto zemí. Nejvýznamnějším faktorem se tak zdá být politika EU,
z jejíž úrovně koncept harmonizace pochází.
Diplomová práce Lucie Veselé je poměrně zdařilou kompilací dostupných informací a sumarizací
existujících zjištění. Propojení politiky harmonizace s konceptem sociálního státu však postrádá
větší propracování a hlubší analýzu. Diplomovou práci doporučuji přijmout k obhajobě a
hodnotit ji známkou „dobře“.
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