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Autorka: Bc. Lenka Semorádová   

 

Aktuálnost tématu: Autorka se ve své práci zabývá aktuální a v rámci tuzemských výzkumných 

aktivit v oboru sociální politiky doposud neprobádanou oblastí. 

 

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

zpracovávání této práce přistupovala zejména v průběhu realizace empirického šetření s velkým 

osobním nasazením. Autorka si jasně a uchopitelně stanovuje cíl práce: „identifikovat aktuální 

charakteristiky a životní situaci rodin s vícerčaty v České republice a nastínit, zda je tato 

problematika dostatečně reflektována v souvisejících politikách, analyzovat státní podporu těchto 

rodin a nástroje uplatňující se v oblasti podpory rodiny. Účelem této práce je zhodnotit funkčnost 

stávajícího systému podpory rodin s vícerčaty a posléze navrhnout možné změny v této oblasti.“  Cíl 

má provázán s výzkumnými otázkami a metodologií. 

 

Metodologie: Autorka má důkladně promyšlenou a popsanou metodologii, kdy pracuje s relevantní 

českou i zahraniční literaturou.  Autorka vhodně zvolila metody sběru i analýzy dat, které jí 

pomohly k zodpovězení výzkumných otázek. Oceňuji kombinaci dotazování matek vícerčat 

s doplňkovými rozhovory s experty. 

  

Obsah práce:  Práce je logicky a přehledně strukturována, kapitoly na sebe navazují. Autorka 

vhodně použila pro svoji práci teoretické koncepty sociálního státu, teorii chudoby, teorii sociální 

exkluze, teorii lidského kapitálu a veřejného zájmu. S teoretickými koncepty v práci dále pracuje.   

Následně se autorka velice zdařile věnuje instituci rodiny a fenoménu vícerčat. Autorka prokazuje 

výborné analytické schopnosti v části věnované rodinné a sociální politice ve vztahu k rodinám 

s vícerčaty v ČR. Velkým přínosem práce jsou výsledky empirického šetření, které přinášejí 

komplexní pohled na reálný život rodin s vícerčaty v kontextu české rodinné politiky. V celé práci 

autorka prokazuje hluboký vhled do sledované problematiky a schopnost pracovat s četnou českou i 

zahraniční literaturou. Oceňuji, že autorka prokazuje nejen schopnost analyzovat, ale i umění 

hodnotit, zobecňovat a navrhovat řešení. V závěru práce autorka komplexně zodpovídá všechny 



 

 

 

otázky, které si položila v úvodu práce. 

 

Formální úprava práce: Studentce bych vytkla některé neobratné formulace.  Jinak autorka  

správně cituje a oceňuji používání řady názorných tabulek a grafů.  

 

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

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

„výbornou“. 

 

V Praze dne 17.6. 2014          Mgr. Karolína Dobiášová 

                         konzultant práce 

  


