Posudek vedoucí diplomové práce na diplomovou práci Kláry Zmekové: Podpora rodin
s dětmi do 7 let ve 21. století v ČR

1. Zpracovaná diplomová práce se zaměřuje na zhodnocení podpory rodin s dětmi ze strany
státu, ale i dalších subjektů od roku 2000. Kladně je třeba hodnotit aktuálnost tématu a též
snahu autorky zasadit téma do poněkud širšího rámce (realizace hodnoty rovnosti a zákazu
diskriminace a snahy o slučitelnost rodiny a zaměstnání).
2. Práce má přehlednou a logickou strukturu. Autorka zasazuje problematiku do širšího
právního rámce a konkrétní podporu rodin sleduje v oblasti nepřímé i přímé finanční
pomoci (tj. daňová opatření, nástroje, spadající do sociálního zabezpečení), oblast sladění
práce a péče o rodinu (tj. koncepce rodičovské dovolené a pracovně právní legislativa)a
posledním tématem jsou služby péče o děti do 7 let. Práce ústí do kritického zhodnocení
takto vymezené oblasti podpory rodin.
3. Autorka se svého úkolu zhostila podle mého názoru dobře. Snažila se o propojení informací
o konkrétních právních nástrojích a jejich postupných úpravách s jejich reálným dopadem.
Tyto informace autorka čerpala z dostupných výzkumných prací a dalších analýz. Snažila se
též ukázat na efektivitu finančních dávek a jejich dopad na různé skupiny populace.
Autorka se opírá o relevantní odbornou literaturu a o právní předpisy, řádně na tyto zdroje
odkazuje. V práci nejsou žádná závažná věcná pochybení. Trochu více pozornosti by si
podle mého názoru zasloužil závěr práce, který by měl autorčiny nálezy k vymezenému
tématu přehledně shrnout a říci, jaká je podle autorky podpora rodin s dětmi v rámci všech
sledovaných oblastí. Autorka spíše kriticky hodnotí slabá místa, tomu, co je dobré, se příliš
nevěnuje. Závěr mohl být podrobnější (hodnotit všechny skupiny nástrojů a dotčené
subjekty) a mohl obsahovat i autorčiny návrhy de lege ferenda.
4. Celkově však diplomová práce splňuje požadavky na tento druh prací a doporučuji ji tedy
předložit k obhajobě. V jejím rámci pak autorku prosím, aby se vyjádřila k výše uvedené
připomínce. Po zdárné průběhu obhajoby by práce mohla být hodnocena jako velmi dobrá.
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