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Autorka se ve své práci zabývá aktuální nepříliš probádanou oblastí rodinné politiky – podporou 

studentek vysokých škol v roli matek. Oceňuji, že si autorka zvolila ne příliš jednoduchou cestu 

mezinárodní komparace, která klade velké nároky na studium v angličtině i časovou náročnost.     

 

V práci je stanoven  jasný a uchopitelný cíl: „zjistit, jak je nastavená a realizovaná současná 

rodinná politika ve vztahu k mladým lidem studujících na vysokých školách v České republice v 

komparaci se Švédskem. Cílovou skupinou mé práce jsou studentky, které se během studia staly 

matkami.“ Na cíl navazují vhodně formulované výzkumné otázky. 

 

Metodický postup je pečlivě, přehledně a transparentně popsán a opírá se o relevantní 

metodologickou literaturu včetně zahraniční. Autorka realizovala komparaci dvou případových 

studií – rodinná politika ve vztahu k cílové skupině ve Švédsku a v ČR. Autorka pracovala 

především s dokumenty, které následně doplnila informacemi z expertních dotazníků. Nutno zmínit, 

že při dotazování expertů se autorka potýkala s problémem malé návratnosti.  V ČR se jí z 16 

dotazníků s otevřenými otázkami vrátily 2 a ve Švédsku ze 14 rovněž 2.  I přesto, informace takto 

získané velmi obohatily a prohloubily výsledky komparace. O to více pracovala autorka 

s dokumenty, z nichž některé jí doporučili právě dotázaní experti. 

 

Autorka svou práci vhodně teoreticky ukotvuje v modelech rodinných politik, perspektivě životního 

cyklu a vynořující se dospělosti. Případové studie Švédska a České republiky mají jednotnou 

strukturu: socio-kulturní kontext, obecné charakteristiky rodinné politiky a její specifika, současnou 

podobu opatření (nástrojů rodinné politiky) vůči studentkám matkám a okolnosti, za kterých mohou 

studentky matky čerpat rodičovské dávky, oproti nestudujícím matkám.  V závěru práce autorka 



 

 

 

předkládá vlastní komparaci obou zemí, doplněnou přehlednou tabulkou srovnávající jednotlivé 

ukazatele. Autorka zde prokazuje schopnost analyticky myslet a odborně argumentovat. Práce jako 

celek přináší řadu nových zjištění i příkladů dobré praxe, které mohou být podkladem pro zlepšení 

dané oblasti rodinné politiky v ČR.  

 

Formální úprava práce: Formální stránka práce je na slušné úrovni.  Text práce je doplněn 

vlastními srozumitelnými a vypovídajícími grafy. Autorka v celé práci prokazuje stylistickou 

dovednost psaní uceleného odborného textu.  

 

Celkové hodnocení práce: Předložená bakalářská práce dokazuje autorčin velmi dobrý vhled do 

sledované problematiky, schopnost pracovat s četnou zahraniční literaturou, odborně argumentovat 

jak na základě prostudované odborné literatury, sekundárních dat, tak i na základě vlastního 

expertního šetření. Z výše zmíněných důvodů doporučuji práci k obhajobě a navrhuji ji hodnotit 

jako „výbornou“. 

 

 

 

V Praze dne 6.6 2014          Mgr. Karolína Dobiášová 
                          
  


