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Autorka si pro svou práci vybrala populární téma slaďování péče a práce u matek s dětmi do 3 let 

věku. S ohledem na změny v oblasti institucionální péče o předškolní děti (legislativní zavedení tzv. 

„dětské skupiny“), poměrně nedávné změny v pobírání rodičovského příspěvku či současné úpravy 

nepřímé podpory rodin s dětmi, se jedná o téma velmi aktuální.  

 

Studentka má pečlivě vymezen výzkumný problém, kdy čerpá z četné literatury a dostupných dat. 

Práce má jasný a uchopitelný cíl: „ popsat problémy, se kterými se potýkají matky-zaměstnankyně z 

dvou-příjmových rodin s dětmi do tří let věku, zjistit, jaké volí tyto ženy strategie při slaďování 

práce s péčí o dítě, jaká je role muže v rodině, v níž matka malého dítěte pracuje a jak vypadá 

podoba sociální politiky zaměřující se na matky-zaměstnankyně s dětmi do tří let.“ Výzkumné cíle 

má provázány s výzkumnými otázkami.  

 

Chtěla bych vyzdvihnout, s jakou pečlivostí autorka předkládá čtenářovi svůj metodický přístup. 

Čerpá z četné relevantní metodologické literatury a jednotlivé kroky empirického šetření jsou 

popsány velmi transparentně. V kapitole věnované výsledkům empirického šetření reflektuje i 

možné zkreslení výsledků. 

Z hlediska teoretického přístupu, autorka vychází z typologie rodinných politik odvozených od 

sociálního státu a dále pak z preferenční teorie Catherine Hakim (2000). Ač má autorka teorii velmi 

přehledně zpracovánu a vytváří vhodný rámec pro zkoumané téma, vytkla bych jí, že s teorií 

explicitně dále nepracuje.  

Kapitola věnovaná sociální (rodinné) politice zaměřené na rodiny s dětmi do věku 3 let tvoří solidní 

základ pro vlastní empirické šetření. Je zde využito řady odborných textů, ale autorka správně 

pracuje i s četnými právními normami. 

 Samotné empirické šetření přináší řadu zajímavých zjištění, která by bylo zajímavé dále ověřit 



 

 

 

v rámci kvantitativního výzkumu. 

Formální úprava práce: Formální stránka práce je na velmi dobré úrovni. Autorka prokazuje 

stylistickou dovednost, správně cituje.  

 

Celkové hodnocení práce: Předložená práce zcela splňuje požadavky na bakalářskou práci. 

Autorka prokazuje znalost problematiky i analytické dovednosti. Z výše zmíněných důvodů 

doporučuji práci k obhajobě a navrhuji ji hodnotit jako „výbornou“. 

 

Otázka pro autorku: Zamyslete se nad tím, jak by bylo vhodné v rámci rodinné politiky posílit roli 

otce, aby ženy mohly snáze participovat na trhu práce? 

 

 

V Praze dne 8.6 2015          Mgr. Karolína Dobiášová 
                          
  


