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S ohledem na současný vývoj v oblasti rodinných politik ve vyspělých zemích je zvolené téma
vysoce aktuální. Ač se jedná o problematiku hojně řešenou nejen v rámci kvalifikačních prací, ale i
řady odborných studií, autorce se podařilo najít veřejněpolitickou perspektivu, která dává tématu
nový rozměr.
Cíle práce a jejich naplnění: Autorka si po velmi dobře vymezeném výzkumném problému
stanovuje reálný cíl práce: „ …vysvětlit, jak byl formován policy design politiky podporující balanc
mezi prací a rodinu ve vztahu k sociální konstrukci matek s dětmi do čtyř let věku od roku 2001“,
který dále logicky rozvádí do konkrétních výzkumných otázek.
Metodologie: Autorka předkládá propracovanou a přehledně popsanou metodologii opírající se o
relevantní metodologickou literaturu. V první fázi autorka prováděla precizně pojatý desk reserch
na který navázala, s ohledem na zkoumané téma a zvolený teoretický přístup, vhodnou kombinací
tematické analýzy dokumentů se systematizujícím expertním šetřením.
Obsah práce: V úvodu práce autorka teoreticky ukotvuje sledovanou problematiku. V této části
práce autorka vynikajícím způsobem pracuje s vhodně zvolenými koncepty - teorií sociální
konstrukce cílových populací (dále SKCP) (Shneider, Ingram 2005) a konceptem work-family
balance. Autorka zde prokazuje výborný vhled do teoretické a další odborné literatury. Sedmá
kapitola je věnována analýze veřejného mínění o rolích mužů a žen a o dělbě práce v rodině v ČR.
Osmá kapitola se věnuje legislativnímu rámci sledované politiky na úrovni EU a jeho vývoji.
Devátá kapitola se pak zaměřuje na nástroje slaďování a jejich vývoj v ČR. V obou kapitolách
využívá autorka relevantní veřejně politické dokumenty a odbornou literaturou. Velmi oceňuji
nejen autorčiny analytické dovednosti, ale především umění hodnotit a zobecňovat.

V následujících kapitolách se pak autorka velmi zdařile věnuje rámování problematiky slaďování
práce a péče v ČR a stereotypům v této oblasti. Ve 12. kapitole jsou diskutovány výsledky práce
v kontextu teorie SKCP, kdy autorka přináší pro tuto celkem probádanou problematiku nová
zjištění. V závěru práce autorka plně zodpovídá všechny výzkumné otázky.
Formální úprava práce: Po formální stránce je práce velmi dobře zpracována, je přehledná a
doplněná velkým množstvím vypovídajících tabulek, grafů a schémat. Autorka prokazuje
stylistickou dovednost na vysoké úrovni.
Celkové hodnocení práce: Předložená diplomová práce jako celek je důkazem autorčiny hluboké
znalosti sledované problematiky, vypovídá o jejích analytických schopnostech, dovednosti odborné
argumentace a schopnosti vyvozovat závěry. Vzhledem k výše zmíněným skutečnostem doporučuji
předloženou práci k obhajobě, navrhuji ji hodnotit jako „výbornou“.
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