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Aktuálnost tématu: Autorka se ve své práci zabývá v současné době vysoce aktuální 

problematikou zapojení zaměstnavatelů do poskytování služeb péče o děti předškolního věku v ČR.  

 

Cíle práce a jejich naplnění: Hned na úvod bych jako konzultantka chtěla uvést, že autorka ke 

zpracovávání této práce přistupovala s osobním nasazením, velkou odpovědností a pílí. Autorka si 

jasně a uchopitelně stanovuje cíle, které má logicky provázány s výzkumnými otázkami.  

 

Metodologie: Autorka vhodně zvolila kvalitativní metodický přístup. Má důkladně promyšlenou a 

transparentně popsanou metodologii, kdy pracuje s relevantní českou i zahraniční literaturou.  

Oceňuji také volbu respondentů z řad zaměstnavatelů a relevantních expertů. Zvolené metody 

pomohly autorce k zodpovězení výzkumných otázek. 

  

Obsah práce:  Práce je přehledným způsobem strukturována do osmi logicky na sebe navazujících 

kapitol. Po úvodních kapitolách věnovaných již zmíněným cílům, výzkumným otázkám a metodám 

následuje teoretické ukotvení práce. Autorka zvolila teorii sociálního státu se zaměřením na roli 

rodiny, státu a trhu. Dále organizační teorii a pro vysvětlení vzniku nové formy poskytování péče o 

děti Kingdonovu teorii tří proudů. Oceňuji práci s obdivuhodným množstvím teoretické literatury. 

Autorka výborně a inovativně pracuje se zvolenými teoriemi a vztahuje je k výsledkům své práce.  

Ve čtvrté kapitole věnované stávající právní úpravě péče o děti předškolního věku prokazuje 

studentka výbornou analytickou schopnost práce s legislativními dokumenty. V páté kapitole 

pomocí konceptu teorie tří proudů vysvětluje zdařile vznik nové legislativy na poli služeb péče o 

děti. Šestá a sedmá kapitola jsou ukázkovým příkladem zpracování kvalitativního výzkumu.  

Autorka vhodně kombinuje výsledky vlastního empirického šetření – rozhovorů se zaměstnavateli a 

s experty a hluboké znalosti problematiky získané studiem literatury.  V osmé kapitole věnované 

diskusi vybraných zjištění s použitými teoriemi a výsledky předešlých výzkumů studentka 

prokazuje umění odborně argumentovat, hodnotit a zobecňovat. Oceňuji autorčinu preciznost, která 

se promítá do celého zpracování diplomové práce.  



 

 

 

V závěru práce autorka komplexně zodpovídá všechny otázky, které si položila v úvodu práce. 

 

Formální úprava práce: Studentka v práci prokazuje stylistickou dovednost, správně cituje. Velmi 

oceňuji používání názorných tabulek a grafů a vynikající technické zpracování.  

 

Celkové hodnocení práce: Navrhovaná práce zcela splňuje požadavky na diplomovou práci. 

Vzhledem k výše uvedenému hodnocení doporučuji práci k obhajobě a hodnotím ji jako 

„výbornou“. 
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