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Předloženou práci považuji za unikátní tématem i zpracováním, ale především 

mimořádným odborným přínosem a širokým a kvalifikovaným průnikem do aktuální 

společenské problematiky. Či ještě přesněji tato práce otevírá prostor pro 

kvalifikovanou diskusi o budoucnosti rodiny a rodinné politice vůbec. Na základě 

historické analýzy (po 1. světové válce), analýzy ekonomických, demografických, 

politických procesů a vlivů na současnou situaci rodiny, naznačuje tendence a 

možnosti dalšího posilování významu rodiny v nových podmínkách a nové dimenzi – 

v dimenzi mezigenerační. A to v době, kdy mnozí mluví o krizi rodiny a její blízké 

destrukci. Práce tak přímo tvoří kvalitní podklad pro diskusi o dalším, resp. novém, 

zaměření rodinné politiky i sociální politiky obecně.  

Na práci ale oceňuji více věcí. Předmětná problematika je velmi široká a autorka si ji 

nezjednodušila. Zvládla téma už tím, že racionálně připravila „slovník“ základních 

použitých pojmů, formulovala premisy, předmět a cíle. Pro praktické využití pak 

předložila právní a teoretický rámec problematiky. Tím si otevřela prostor a nástroje 

pro cílové téma tj. na proměnu rodinných vztahů. Doložení nové dimenze fungování 

rodiny – dimenze mezigenerační, nové šance pro rodinu, má téměř objevný 

charakter.  

Oceňuji zejména tři skutečnosti. Za prvé, její analýzu společenských důsledků 

stárnutí a skutečnost, že rozvíjí a dokládá změnu charakteru a trvání všech životních 

cyklů a nechápe stárnutí jen jako zvyšování počtu seniorů v dnešním pojetí.  

Za druhé způsob jakým představuje mezinárodní konsekvence těchto procesů a za 

třetí oceňuji aplikaci poznaných souvislostí do jednotlivých oborů sociální politiky. 

Pokud mohu posoudit, jsou její průniky do jednotlivých politik velmi výstižné a 

odrážejí dobrou znalost.   

  

Práce jen napsána pregnantním jazykem, je čtivá a srozumitelná. Autorka prokazuje   

mimořádnou schopnost odborné práce i práce s literaturou. Nejenže navrhuji 

hodnocení „výborně“, ale navrhuji, aby byla práce akceptována jako práce rigorózní.  

 

V Praze den 12. ledna 2015 

ing. Petr Víšek  


