
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Posudek vedoucí na diplomovou práci Bc. Jiřího Rumla 
 

Finanční bilance systému předškolní péče o děti v České republice 
 

Diplomová práce Bc. Jiřího Rumla se zabývá systémem předškolní péče o děti v České 

republice. V současnosti jde o velmi aktuální a relevantní oblast výzkumu, kterou lze 

zařadit v rámci populačních studií do okruhu témat problematiky slaďování pracovního a 

rodinného života. Tato problematika se dotýká, ať už přímo nebo nepřímo, většiny 

obyvatel státu, není tedy překvapivé, že jde o téma, které se často stává předmětem nejen 

výzkumu, ale i neodborných diskusí a zpráv žurnalistů. Všeobecně je za hlavní nedostatek 

systému předškolní péče o děti v České republice považována nedostatečná kapacita míst 

v mateřských školách a ojedinělý výskyt jeslí. Diplomová práce Bc. Jiřího Rumla se sice 

z podstaty věnuje nedostatečným kapacitám, nicméně téma posunuje do oblasti 

ekonomické a vyčísluje případné finanční ztráty státu v důsledku menšího zapojení rodičů 

malých dětí na pracovním trhu. Diplomová práce má interdisciplinární charakter.  
 

Téma je zpracováno se zahrnutím úvodu a závěru v sedmi kapitolách na 65 stranách, 

přičemž v závěru nechybí přehled použité literatury a příloha. V úvodu jsou vymezené 

cíle a výzkumné otázky, stranou není ponechána ani struktura práce. Druhá kapitola se 

věnuje relevantní literatuře a základním zdrojům dat. Z přehledu je sice patrné z čeho 

autor vycházel, uvedené jsou odpovídající české i zahraniční publikace a zdroje nejen 

demografických dat, nicméně jejich bližší specifikace a informace o jejich kvalitě v textu 

chybí. Následující třetí kapitola seznamuje čtenáře s populačním vývojem v ČR po roce 

1990. Pozornost je s ohledem na vazbu demografické reprodukce a systému předškolní 

péče o děti věnována především plodnosti, nicméně bez povšimnutí není ponechána ani 

pohlavně věková struktura obyvatelstva a celkové charakteristiky pohybu obyvatelstva 

ČR. Čtvrtá kapitola je spíše teoretická, vymezuje pojem rodinná politika obecně a 

zaměřuje se na vývoj této politiky v ČR po roce 1990. Ačkoliv některé aspekty 

populačního vývoje a rodinné politiky jsou zúženy a mohly být popsány více, lze ocenit, 

že se autor vyhnul bezbřehým popisům, ke kterým tato témata vybízejí. Obě kapitoly mají 

s ohledem na studované téma vypovídající schopnost. Kapitola pátá pak přehledně 

vymezuje systém předškolní péče o děti v ČR, na datech ilustruje dostupnost jeslí a 

mateřských škol a zabývá se otázkou zaměstnanosti žen. Mimo uvedené, situaci v ČR 

srovnává se současným stavem ve vybraných státech Evropy. Kapitola šestá, která je 

analytická, seznamuje čtenáře s metodikou a výsledky modelových projekcí. Zatímco 

první tři odhady založené na projekci obyvatelstva ČR, kterou publikoval Český 

statistický úřad, ukazují případné počty zájemců o zařízení předškolní péče o děti v ČR a 

potřebné kapacity stávajících zařízení s ohledem na plnění strategických cílů EU, druhá 

z projekcí je zaměřena na odhad počtu matek s malými dětmi v roce 2020, které mohou 

být limitovány nedostatečnými kapacitami v přístupu na pracovní trh, a vyčíslením 

případných finančních ztrát státu. Autor v textu uvádí postup výpočtu a získané výsledky 

odpovídajícím způsobem interpretuje, nicméně ekonomickému pohledu je věnováno 

méně prostoru, než by vzhledem k názvu práce mohl čtenář očekávat. Parametry odhadu 



 

 
 

finančních nákladů jsou zúženy do poznámky pod čarou. Poslední kapitola je závěr, kde 

jsou shrnuty výsledky práce a diskuse vztahující se k případným limitům odhadů. 
 

Diplomová práce i přes některé nedostatky formálního charakteru poskytuje ucelený 

vhled do této složité problematiky, má logickou strukturu, zdařilou grafickou úpravu a 

naplňuje požadavky kladené na vysokoškolské kvalifikační práce. Závěrem je nutné 

uvést, že autorovi nechybělo zaujetí pro dané téma, které si vybral sám, a při zpracování 

postupoval velmi samostatně.  

 

Diplomovou práci Bc. Jiřího Rumla doporučuji k obhajobě. 

 

 

V Praze 8. 9. 2015     RNDr. Olga Kurtinová, Ph.D. 


