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Bakalářská práce Nely Stolleové se zabývá podporou pracovních a rodinných rolí z pozice 

zaměstnavatelských subjektů v ČR. Oceňuji přesun pozornosti v rámci tematiky „slučování“ a 

„harmonizace“ k zaměstnavatelům a jejich roli v oblasti sociální politiky, která u nás sice existovala 

i před rokem 1989, ale mimo jiného např. nenabízela dostatek flexibility pro rodiče v organizování 

jejich pracovní doby.  

   

Cíle bakalářské práce byly formulovány vhodným způsobem, kombinovaly jak popisný tak 

explorační přístup. Autorka popsala roli zaměstnavatelů v oblasti rodinné politiky v ČR před rokem 

1989, dále vysvětlila, co tvoří jádro firemní rodinné politiky dnes, jak se tato politika rozvíjí, jaká je 

role státu v podpoře firem, které se angažují při řešení rodinných záležitostí svých zaměstnanců. 

Navržené cíle autorka ve své práci naplnila adekvátním způsobem.   

 

Z metodologického hlediska se jedná o případovou studii 4 velkých firem zaměřenou na jimi 

realizovaná opatření podporující harmonizaci rodinných a pracovních povinností, na jejich postoje 

k firemní rodinné politice a hodnocení státní podpory zaměstnavatelům v dané oblasti. Autorka si 

byla vědoma omezení svého metodického přístupu a tak doplňovala zjištění svého šetření k již 

realizovaným výzkumům na dané téma.  

 

Ráda bych vyzdvihla část bakalářské práce, která se zabývá teoretickými východisky, o nichž se 

domnívám, že byla zvolena velmi dobře vzhledem k předmětu výzkumu. Autorka se k nim také 

vrací v analytické části své práce.   

 

Zásadnější výhrada k předložené bakalářské práci se týká opakujících se odstavců v analytické části 

práce a v závěru práce. (Konkrétně 3. odstavec na str. 41 je totožný s 1. odstavcem na str. 15.) 
 

Uvedená bakalářská práce ve všech sledovaných aspektech splňuje požadavky kladené na tyto práce 

na ISS. Domnívám se, že N. Stolleová ve své bakalářské práci prokázala teoretické i metodologické 

znalosti sociologické disciplíny, schopnost odborného vyjadřování a práce s odbornými texty. 

Z výše uvedených důvodů proto doporučuji práci přijmout k obhajobě a hodnotit ji známkou 

„výborně“. 
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