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1. Obsah a struktura práce 
Kateřina Šádová se ve své bakalářské práci zabývá aktuální oborově relevantní 
problematikou. Autorka si určila jako cíl své práce „… na základě studia relevantních 
odborných zdrojů analyzovat českou legislativu v oblasti týkající se mateřství a 
rodičovství zaměstnanců, existence a kapacity zařízení péče o děti a možnosti 
zaměstnaných rodičů přístupu k alternativním úvazkům.“ (s. 7) Cílem empirického 
šetření autorky bylo „… na základě případové studie zjistit, jak v organizaci probíhá 
odchod na mateřskou a rodičovskou dovolenou, péče o tyto zaměstnance po dobu 
trvání mateřské a rodičovské dovolené, návrat těchto zaměstnanců do zaměstnání, a 
zda a jakými způsoby tyto zaměstnance podporuje organizace při slaďování 
pracovního a soukromého života.“ (s. 7) Součástí práce jsou tři přílohy, které 
obsahují přepisy realizovaných rozhovorů a dotazník k případové studii.  
 
Práci autorka rozčlenila do pěti tematických kapitol. V první kapitole se zaměřila na 
zaměstnávání rodičů v České republice, v následující na rodinnou politiku v České 
republice, přičemž pozornost věnovala mateřské a rodičovské dovolené, zařízením 
péče o děti a alternativním pracovním úvazkům. Navazující třetí kapitolu práce 
autorka věnovala příkladům z praxe rodinné politiky na Slovensku, v Polsku, 
Německu a ve Skandinávii. Ve čtvrté kapitole se zabývá slaďováním osobního a 
pracovního života a kampaněmi na jeho podporu v České republice a v Evropě. 
Poslední tematická kapitola obsahuje případovou studii a dotazníkové šetření. 
Součástí této kapitoly je analýza personálních činností a nástrojů péče o 
zaměstnance na rodičovské dovolené v nejmenované společnosti a dotazníkové 
šetření ověřující realizaci nastavených pravidel v této společnosti při řízení 
zaměstnanců na mateřské a rodičovské dovolené. Práce má logickou strukturu. 
 
 
2. Odborná úroveň 
Text je dobře koncipován, je vyvážený. V práci autorka staví na relevantních 
východiscích. Realizované šetření autorky hodnotím kladně, poskytuje 
k rozpracování dané problematiky přínosné poznatky. 
 
 
3. Práce s literaturou 
Zdroje, které autorka v práci využila, jsou tematicky relevantní, v textu odkazuje v 
souladu s normou. Kladně hodnotím práci autorky s literaturou. 
 
 
 



4. Grafické zpracování 
Ke grafické podobě práce připomínky nemám. Pokud se týká formálních náležitostí, 
Soupis bibliografických citací práce neodpovídá požadavkům (viz křestní jména 
autorů, dvojtečka za ISBN), požadováno je jednotné řádkování v textu, tj. i v případě 
mezer mezi odstavci.  
 
 
5. Jazyková úroveň 
Práce má vyhovující jazykovou úroveň, i když některé formulace by zasloužily více 
pozornosti, nalézt lze některé korekturní chyby.  
 
 
6. Podnět k rozpravě 

 Co autorku v rámci šetření, které realizovala, nejvíce zaujalo v pozitivním a v 
negativním směru? 

 
 
7. Závěrečné hodnocení práce 
Předloženou bakalářskou práci Kateřiny Šádové doporučuji k přijetí k obhajobě s 
návrhem klasifikace velmi dobře. 
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