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Posudek vedoucí práce: 
 
PIŠTOROVÁ, Tereza. Familienpolitik der Großen Koalition in der Bundesrepublik 
Deutschland 2005–2009. Bachelorarbeit, Karls-Universität, Fakultät für 
Sozialwissenschaften, Institut für internationale Studien, Prag 2013, 65 S.  
 

Spolková republika Německo se dlouhodobě potýká s nízkou porodností a navzdory 
poměrně intenzivnímu přistěhovalectví má před sebou perspektivu postupně klesajícího počtu 
obyvatel. Právě z této skutečnosti vychází předložená bakalářská práce, jež se zabývá 
německou rodinnou politikou a především proměnami, které tato oblast zaznamenala za první 
vlády Angely Merkelové v letech 2005–2009. 

Práce je rozdělena do čtyř tematicky pojatých kapitol, které se dále člení do přehledných 
podkapitol. První kapitola představuje německou rodinnou politiku v širším kontextu – 
teoretickém, historickém a demografickém. Konkrétním opatřením, jež byla přijata za vlády 
velké koalice, jsou věnovány následující dvě kapitoly, jejichž struktura na sebe logicky 
navazuje. Zatímco druhá kapitola přibližuje vznik a obsah jednotlivých reforem, třetí kapitola 
analyzuje jejich dopady. V obou případech se hlavní pozornost Terezy Pištorové soustředí na 
dvě opatření: 1) zavedení rodičovského příspěvku (Elterngeld), jehož výše se odvíjí od 
předchozího příjmu, 2) zahájení masivní výstavby jeslí a dalších zařízení mimorodinné péče, 
jež se starají o děti mladší tří let. Poslední kapitola seznamuje čtenáře s tím, jak bylo 
sledované téma reflektováno ve třech vybraných českých denících. V této souvislosti 
nepřekvapuje zjištění, že se čeští novináři častěji zajímali o osobu Ursuly von der Leyenové, 
příslušné spolkové ministryně pro rodinu, seniory, ženy a mládež, než o detaily konkrétních 
změn.  

Vzhledem k tomu, že ke zvolenému tématu existuje jen poměrně omezené množství 
sekundárních zdrojů, je práce vystavěna z větší části na pramenech – nejčastěji na příslušné 
legislativě, statistických datech a materiálech Spolkového ministerstva pro rodinu, seniory, 
ženy a mládež. Z hlediska jazykového dosahuje text nadprůměrné úrovně. Orientaci v tématu 
usnadňuje také řada pečlivě zpracovaných grafů a tabulek, jejichž interpretací se autorka 
podrobně zabývá, dále fakt, že použitá demografická a sociologická terminologie je průběžně 
vysvětlována v poznámkovém aparátu, a nakonec seznam použitých zkratek.  

Při popisu, analýze i hodnocení reformních opatření vycházela T. Pištorová ze dvou 
hlavních otázek: Jakým způsobem se promítla nízká porodnost do nového konceptu německé 
rodinné politiky? A přinesly provedené reformy očekávané výsledky? Při hledání odpovědí 
autorka nejdříve přesvědčivě ukazuje, jak se z dříve okrajového tématu stala politicky a 
mediálně atraktivní otázka. Výsledkem byl nový pohled na způsob, jímž by měl německý stát 
podporovat zakládání a fungování rodin. Zatímco ve druhé polovině 20. století se snažil 
zlepšit především jejich finanční zajištění, na počátku 21. století začal v rámci konceptu 
„trvale udržitelné rodinné politiky“ (nachhaltige Familienpolitik) podporovat lepší 
slučitelnost rodinného a profesního života. Autoři německých reforem se přitom inspirovali 
skandinávským modelem založeným na datech, která ukazují, že vysoká zaměstnanost žen, 
resp. matek se pozitivně promítá i do míry porodnosti (s. 3). 
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Co se týče účinků přijatých opatření, část očekávaných výsledků byla opravdu dosažena. 
Podařilo se zvýšit zaměstnanost matek s dětmi staršími jednoho roku, více zapojit otce do 
péče o nejmenší děti i stabilizovat finanční situaci většiny rodin s malými dětmi (s. 34 a 45). 
Nicméně ke zvýšení porodnosti (zatím) nedošlo (s. 43) a vzhledem k tomu, že stále klesá 
počet žen v reprodukčním věku, je otázkou, zda je změna tohoto trendu vůbec reálná. Za dílčí 
úspěch reformních opatření lze označit alespoň to, že se přestal zvyšovat počet bezdětných 
žen s vysokoškolským vzděláním (s. 44). Jisté naděje – byť spíše v oblasti integrační než 
rodinné politiky – lze spojovat i se stále hustší sítí jeslí a dalších zařízení pro nejmenší děti (s. 
39). Právě zde se totiž nabízí příležitost k plynulému začlenění nejmladších osob migračního 
původu do většinové společnosti. 

Celkově mohu konstatovat, že předložený text jednoznačně splňuje požadavky kladené na 
bakalářskou práci, a to v nadprůměrné míře. Zajímavé téma, které přibližuje Spolkovou 
republiku jinak než pouze jako hráče na poli evropské politiky a světového hospodářství, 
dokázala autorka zpracovat především na základě rozmanitých pramenů do přehledně 
strukturovaného textu a vést k jasnému zodpovězení úvodních otázek. Odevzdaný text je 
navíc kvalitní i z hlediska jazykového. K bakalářské práci T. Pištorové proto nemám žádné 
podstatné připomínky z věcného ani formálního hlediska a společně s rozšiřujícími otázkami 
navrhuji, aby byla hodnocena stupněm výborně. 

 
Možné otázky k obhajobě: 
1) Do jaké míry představuje rodinná politika téma, na němž panuje shoda mezi CDU/CSU 

a SPD? Zohledněte přitom vývoj v posledním desetiletí i současnou předvolební kampaň. 
 
2) Jaké hlavní rozdíly panují mezi západní a východní částí SRN v porodnosti, 

zaměstnanosti žen a v mimorodinné péči o děti do věku tří let? 
 
 

 
 
V Praze 23. července 2013     PhDr. Lucie Filipová, Ph.D. 


