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1. Obsah a struktura práce 

Posuzovaná bakalářská práce v rozsahu 63 stran (a přílohy) prezentuje rodinnou politiku ve 

vztahu k zaměstnancům na mateřské a rodičovské dovolené. Teoretický rámec tvoří témata, 

zkoumaná vlastním šetřením autorky, k nimž patří otázky zaměstnávání rodičů v České 

republice, rodinná politika (shrnující aspekty mateřské a rodičovské dovolené, instituce péče o 

děti, možnosti alternativních pracovních úvazků). Mezi další popisovaná témata řadí 

zkušenosti rodinných politik ve vybraných zemích Evropy (na Slovensku, v Polsku, Německu 

a v zemích Skandinávie). Metodicky staví na případové studii, přičemž se snaží zjistit 

přístupy organizace k zaměstnancům na mateřské a rodičovské dovolené. Zajímá se rovněž o 

nástroje podpory jejich návratu do zaměstnání a prostředky slaďování pracovního a 

soukromého života zaměstnanců. Následné dotazníkové šetření realizované v popisované 

organizaci u zaměstnanců, kteří pobývají na mateřské a rodičovské dovolené, doplňuje údaje 

z dalších zdrojů této organizace. Eviduje potřeby zaměstnanců během mateřské či rodičovské 

dovolené a při jejím návratu do zaměstnání a dodržování pravidel daných v interních 

dokumentech.  

Řešené téma je aktuální, nepříliš prozkoumané a vhodné vzhledem k odbornému zaměření 

katedry andragogiky. Členění textu je obsahově korektní, rozsahem a hloubkou popisu 

jednotlivých témat proporcionální. 

  

2. Odborná úroveň 

Rozsah daného výzkumného problému je adekvátní bakalářské práci, stejně jako zvolené 

výzkumné otázky. Zvláštní uznání si studentka zaslouží za provedené dotazníkové šetření s 

početným souborem respondentů (189 zaměstnanců na mateřské či rodičovské dovolené). 

Výsledky jsou dostatečně popsané, analyzované a opatřené vlastními názory argumentačně 

podpořenými. Interpretace nepřekračuje zvolený teoretický rámec. 

 

3. Práce s literaturou 

Bakalářskou práci studentka postavila na uspokojivém množství aktuálních odborných 

pramenů, včetně zdrojů zahraničních. Ve výběru citovaných pramenů převažují elektronické 

zdroje, s velkým rozsahem statistik, zákonů, informací z Ministerstva práce a sociálních věcí 

ČR a České správy sociálního zabezpečení. Pro citace nepoužila platnou citační normu, avšak 

tu normu, se kterou pracuje, užívá konzistentně. 

 

4. Grafické zpracování 

Grafická úprava textu, stránek a nadpisů je dobře provedena. Použité tři grafy (str. 42–43) 

jsou přehledné, velmi dobře informují a doplňují text. 



 

5. Jazyková úroveň 

Studentka použila srozumitelný jazyk, avšak korekturu textu neprovedla pečlivě. V práci 

přehlédla a neopravila překlepy, například na str. 39: "Případová studie a dotazníkové šetření 

byli realizovány...", případně na str. 55 chybný název publikace Jonášové, Frýdlové, 

Svobodové (Eds.). Mateřská dovolená, nebo rodičovská čas; respektive dvojtečky za ISBN u 

publikací v soupisu bibliografie, atd.  

 

6. Podněty k rozpravě 

Jak zaměstnavatele motivovat k využívání flexibilních úvazků pro pracující rodiče? 

 

7. Závěrečné hodnocení práce 

Bakalářská práce odpovídá požadavkům kladeným na tento typ závěrečných prací. 

Doporučuji její přijetí k obhajobě.  Návrh výsledného hodnocení: výborně.  
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