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1. Předložená diplomová práce je zaměřena na velmi aktuální problematiku rodinné politiky, 

jejího vývoje a aktuální podoby ve Španělsku. Kromě aktuálnosti tématu vzhledem 

k demografickému vývoji ve Španělsku je třeba ocenit též skutečnost, že autorka byla 

odkázána  na původní literaturu, protože daná oblast u nás dosud nebyla systematicky 

zpracována. 

2. Diplomová práce je obsahově rozvržena do pěti kapitol. Autorka se postupně zabývá 

vymezením, zakotvením a cíli rodinné politiky a demografickými ukazateli. Následuje stručný 

historickoprávní exkurs. Poté následuje přehled zákonné úpravy reálně existujících forem 

soužití. Přehledu nástrojů rodinné politiky je věnována kapitola 4 a 5. Zde autorka s výbornou 

znalostí vyložila právní úpravu všech významných nástrojů (daňové nástroje, mateřská 

dovolená, otcovská dovolená, rodičovská dovolená, porodné, peněžitá pomoc v mateřství, 

apod.). Závěrečná kapitola je věnována přehledu institucí předškolní péče a jejím  španělským  

specifikům. Čtenář tak získá velmi dobrý přehled o podobě španělské rodinné politiky a jejím 

utváření v širším kontextu sociálního a politického vývoje.  

3. Celkově diplomovou práci hodnotím jako výborně zpracovanou. Autorka si poradila 

s odbornou stránkou věci, kterou získávala ze zahraniční literatury. Její práce je tedy původní, 

což zejména oceňuji. Obsahová struktura je zcela odpovídající (autorka zde využila strukturu, 

kterou používám ve výběrovém předmětu Rodinná politika). Oceňuji též tu skutečnost, že 

práce je doplněna o řadu statistických údajů, které velmi vhodně a názorně dokreslují 

příslušné závěry, i autorčinu snahu zařadit v závěru problematiku do kontextu ostatních států 

EU. K diplomové práci nemám žádné podstatné připomínky. 

4. Na základě výše uvedené charakteristiky diplomovou práci považuji za plně odpovídající 

současným požadavkům a doporučuji tedy její předložení k obhajobě a navrhuji ji hodnotit 

jako výbornou. V rámci diskuse u obhajoby pak autorku prosím, aby porovnala rodinnou 

politiku v nás a ve Španělsku prostřednictvím srovnání některých institutů (mateřská dovolená 

a peněžitá pomoc v mateřství a rodičovská dovolená).   
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