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Zvolené téma:
Autorka zvolila aktuální téma. Analyzuje podmínky péče o děti rodičů
přecházejících do práce v konkrétním místě a snaží se zkoumat alternativní možnosti.
Přínosné je mapování možnosti nového kontroverzního modelu péče o děti, ohledně tzv.
dětských skupin, na toto téma je zaměřen i výzkum.
Obsah:
Téma považuji za dobře vybrané i zpracované, autorka předkládá kvalitní přehled
základních poznatků k problematice, velmi oceňuji zajisté náročnou práci s dotazníky a
nahrávkami terénu.
Práce se skládá z teoretické a praktické části.
V teoretické části autorka prokazuje schopnost pracovat s odbornou literaturou.
Mapuje poměrně široce různá dílčí témata: dobu návratu do práce a ovlivňující faktory,
současnou legislativu, péči o děti předškolního věku a tzv. dětské skupiny. Také zmiňuje
mediální diskuzi ohledně tohoto sporného tématu, což oceňuji.
Praktická část navazuje na teoretickou část, uvádí svůj kvalitativní výzkum,
metodologii, výsledky a doporučení .
Použitá metoda:
Práce se skládá z teoretické i praktické části. V teoretické části autorka prokazuje
schopnost pracovat s odbornou literaturou a pojednat teoretická východiska. V praktické
části pracuje metodou kvalitativního výzkumu s pomocí dotazníků a nahrávek, které třídí
a vyhodnocuje.
Forma:
Formální stránka práce bohužel pokulhává za obsahovou, objevují se typografické
chyby, rozhozené poznámky pod čarou, ojediněle dokonce gramatické chyby, tu a tam
hovorové nebo stylisticky nevhodné formulace.

Struktura práce:
Práce má přehledné a logické členění, rozsah práce je přiměřený.
Teoretické části však dle mého názoru chybí shrnutí a uzavření, které by bylo
zároveň vhodným mostem k části praktické. Teoretická část na mě tak působí lehce
roztříštěně a tím pádem na začátku praktické části postrádám „překlenutí“ k dalšímu
tématu, celkově jakousi textovou tematickou koherenci.
V závěru bych uvítala obsáhlejší komentář, hlubší diskuzi ohledně zjištěných
výsledků, případně i větší osobní pohled na problematiku, větší nástřely možného řešení,
doporučení atd. Avšak v zásadě se autorce povedlo uspokojivě naplnit stanovený
výzkumný cíl.

Otázky k obhajobě:
1) Uvádíte, že v mateřských školách stoupá procento dětí pod 3 roky. Čím je podle vás
tento jev způsoben?
2) Uvádíte, že všichni respondenti se o dětských skupinách dozvěděli až během
výzkumu. Jak by se dala podle vás zajistit větší informovanost a případně i motivovanost
k realizaci jak na stranách firem, tak pracujících rodičů?

Konečné hodnocení:
Bakalářská práce Moniky Donátové s názvem Analýza stávajících podmínek a
možností zajištění péče o děti rodičů, kteří přecházejí z rodičovské dovolené do
zaměstnání na Lovosicku, včetně prozkoumání možností, jak by zde mohl být přijat nově
zaváděný model péče o děti, tzv. dětské skupiny je obsahově kvalitně zpracována a
prokazuje dobrou schopnost autorky pracovat s odbornou literaturou i schopnost
systematicky metodicky pracovat.
Doporučuji její přijetí k obhajobě s navrženou známkou B (velmi dobře).
V Klatovech 9.1.2013
Mgr. Petra Kašperová-Poldaufová , oponent

