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Aktuálnost tématu: Vzhledem k dlouhodobě nízké porodnosti v České republice je téma 

mateřských a rodičovských dávek velmi aktuální. 

 

Cíle práce a jejich naplnění: Cílem předložené diplomové práce je zjistit, zda je v České republice 

možné upravit nastavení sociálního systému a sociálních dávek určených rodinám s dětmi tak, aby 

byl nově nastavený sociální systém co nejvíce efektivním. Autorka k hledání „dobré praxe“ pro 

Českou republiku využívá komparaci mateřských a rodičovských dávek ve vybraných evropských 

zemích. V souladu s  cílem práce má autorka formulovány výzkumné otázky, které zodpovídá 

v závěru práce. 

 

Metodologie: Autorka v práci využívá jako stěžení metodu komparativní analýzy. Tuto metodu má 

popsánu za využití relevantní literatury. 

  

Obsah práce:  Po úvodních kapitolách věnovaných již zmíněným cílům, výzkumným otázkám a 

metodologii se věnuje autorka teoretickému ukotvení své práce. Autorka vzhledem k tématu zvolila 

vhodně teorii sociálního státu, teorii familiarismu, teorii chudoby a teorii sociálního vyloučení. 

Značná část teoretického vymezení práce má však spíše podobu výkladu pojmů.  Autorka také 

pracuje s poměrně omezeným množstvím zdrojů, přičemž využívá především zdroje české. Autorka 

celkem nelogicky zařazuje jinak poměrně zdařilou kapitolu 3.7 Současný pohled na sociální stát a 

jeho problémy až nakonec teoretického vymezení za teorii sociálního vyloučení, přičemž s ohledem 

na obsah by bylo vhodnější zařadit ji jako součást teorie sociálního státu.  

Kapitola 4. je zaměřena na současný pohled na rodinnou politiku a její cíle. Autorka zde pracuje s 

relevantními a aktuálními publikacemi českých a zahraničních autorů. Aktéry rodinné politiky 

v České republice se zabývá kapitola pátá. V této kapitole postrádám analytický přístup, jedná se 

spíše o informativní přehled aktérů. Šestá kapitola je věnována definování rodiny a vymezení její 

funkce ve společnosti. Velkou slabinou této kapitoly je využití jediného zdroje, a to stránek 

Ministerstva práce a sociálních věcí. Kapitola sedmá se zabývá spíše popisnou formou systémem 



 

 

 

státní sociální podpory v České republice. Autorka zde pracuje s relevantními právními normami a 

odbornou literaturou. Vzhledem k cílům práce by ale bylo vhodné pracovat také s dostupnými daty. 

V 8. – 11. kapitole se autorka dle předem stanovené shodné struktury věnuje pojetí mateřských a 

rodičovských dávek ve Velké Británii, Dánsku, Německu a Itálii za využití nejnovějších dat 

Evropské Komise. Popsané dávky jsou pak komparovány v kapitole dvanácté. Autorka zde 

prokazuje analytické schopnosti, pracuje s vlastními výpočty a využívá o literaturu opřenou 

odbornou argumentaci. 

 

Formální úprava práce: Po formální stránce je práce dobře zpracována, je přehledná a doplněná 

vypovídajícími tabulkami a grafy. Občas se v textu objevují některé kostrbaté formulace a vytkla 

bych rovněž časté používání slova „jelikož“.  

 

Navrhovaná práce splňuje požadavky na diplomovou práci. Vzhledem k výše uvedenému 

hodnocení doporučuji práci k obhajobě a navrhuji ji hodnotit jako „velmi dobrou“. 

 

V Praze dne . 16.1. 2014          Mgr. Karolína Dobiášová 
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