
 Posudek oponenta diplomové práce Terezy Pirklové

Rodinná politika ve Švédsku

1.Předložená diplomová práce se zabývá problematikou rodinné politiky ve Švédsku, realizujícímu
sociálnědemokratický model sociálního státu. Diplomantka si vytkla za cíl podat v uvedené práci
komplexní  obraz  fungování  rodinné  politiky  ve  Švédsku  a  vysvětlit  v čem  lze  spatřovat  její
pozitivní přínos pro Českou republiku. V práci se rovněž kriticky poukazuje na některé nedostatky,
které s fungováním rodinné politiky a jejích institucí ve Švédsku souvisí.

2.Diplomovou práci člení diplomantka do devíti kapitol, úvodu a závěru. Práce vykazuje věcnou,
logickou strukturu,  od  obecného vymezení  studované problematiky,  výkladu základních  pojmů,
popsání jednotlivých modelů rodinné politiky,  až po zkoumání vlivu demografických aspektů a
institucionální  strukturu.  Práce  je  opatřena  dostatečným seznamem  použité  literatury  a  dalších
relevantních právních pramenů a má odpovídající poznámkový aparát.

3.Diplomová  práce  má  poměrně  dobrou úroveň,  která  svědčí  o  zvládnutí  práce  s  relevantními
právními  prameny  a  odbornou  literaturou.  Rovněž  poznámkový  aparát  se  jeví  podle  názoru
oponenta dostačujícím.  Diplomantka věnovala pozornost  i  právněhistorickému vývoji  studované
problematiky,  když  zkoumá  její  vývoj  od  30.  let  20.  století  do  současnosti,  např.  zařazením
příslušné pasáže do 1. kapitoly. Uvedené poznatky hrají vždy nezastupitelnou roli při objektivním
hodnocení  současného  stavu.  Současné  priority,  rozbor  jednotlivých  nástrojů  švédské  rodinné
politiky,  fungování institucí péče o předškolní děti nebo kritický rozbor používaných finančních
nástrojů jsou obsahem kapitol 5.  – 8.  Z pohledu oponenta je poměrně závažná kapitola  9.,  kde
diplomantka uvádí vlastní návrhy de lege ferenda, která podle jejího názoru mohou vyplynout pro
naší rodinnou politiku z dosavadních švédských zkušeností v oblasti otcovské dovolené, podpory a
zaměstnanosti  žen,  vzdělávání  dětí  předškolního  věku,  až  po  otázky  výživného  a  zákona  o
kohabitaci. 

4.Oponent  hodnotí  předloženou diplomovou práci  za  odpovídající  nárokům, kladeným na tento
druh prací  právnickou fakultou  UK. Diplomantka  prokázala,  že  zvládla  zkoumanou tématiku  a
výsledky dokázala požadovaným způsobem zpracovat. Při obhajobě by měla doplnit, jaké úkoly
podle ní vyplývají pro švédskou rodinnou politiku v současné době narůstajícího přistěhovalectví. V
případě úspěšné obhajoby hodnotí oponent práci jako výbornou.
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