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Předložená diplomová práce se zaměřuje na švédskou rodinnou politiku a přístup k rodině. 

Téma je to velmi aktuální, protože právě Švédsko je minimálně od 60. let minulého století 

nositelem nových tendencí utváření politiky genderové rovnosti. Autorka se zaměřuje na 

vývoj a současné zaměření takto koncipované rodinné politiky. 

Diplomová práce má přehlednou a logickou strukturu. Autorka postupuje od obecného 

vymezení problematiky k vykreslení jednotlivých pojetí rodinné politiky (tj. modelů) a jejich 

hlavních nástrojů. Dále charakterizuje demografické chování švédské populace a 

institucionální strukturu rodinné politiky. Další kapitola je věnována vývoji švédské rodinné 

politiky od 30. let 20. století po dnešek. K této charakteristice autorka využívá odborných 

publikací, které autorce pomohly tento vývoj etapizovat. Širší prosto je zde věnován 

současným prioritám švédské rodinné politiky (kapitola 5). Následující tři kapitoly jsou 

podrobnějším popisem jednotlivých konkrétních nástrojů rodinné politiky (tj. institucím 

předškolní péče, finančním nástrojům: dávkám z rodičovského pojištění i z daní a úpravě 

rodičovské dovolené). Práce ústí do doporučení pro českou rodinnou politiku, ve kterém 

autorka poměrně podrobně a zasvěceně analyzuje jednotlivé oblasti a témata, ve kterých by 

Česká republika mohla čerpat inspiraci ze Švédska. 

Celkově musím konstatovat, že diplomová práce patří spíše k těm nadprůměrným. Autorce 

se podařilo zvolené téma jasně a přehledně zpracovat jak z hlediska struktury problematiky, 

tak i po stránce obsahové.  Cením si toho, že autorka pracovala se zahraničními zdroji a 

podařilo se jí švédskou rodinnou politiku charakterizovat v širším kontextu specifik švédské 

společnosti (charakteristiky demografického chování, nastavení rolí mužů a žen v pracovním, 

rodinném i společenském životě). Dále si cením kapitoly 9 (doporučení pro českou rodinnou 

politiku), kde si autorka všímá pěti témat (téma otcovské dovolené, podpora zaměstnanosti 

žen, téma předškolního vzdělávání, téma výživného a zákona o kohabitaci). Na druhé straně 

si ale autorka všímá i problematických stránek švédského modelu rodinné politiky (třeba 

v závěru).  Za drobné nedostatky pak lze označit ne zcela důsledné odkazy na zdroje, někdy 



se vyskytne i gramatická chyba. Diplomovou práci na základě předchozí charakteristiky 

doporučuji předložit k obhajobě a po jejím úspěšném průběhu navrhuji práci hodnotit jako 

výbornou. 

V rámci obhajoby opak autorku prosím, aby porovnala českou a švédskou úpravu rodičovské 

dovolené z hlediska jejich pozitiv a negativ. 
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