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Rodinná politika je součástí sociální politiky každého vyspělého státu a její význam 
v současné době roste z důvodu nepříznivého demografického vývoje. Volba tématu je proto 
velice aktuální a přínosná. Otázkou však zůstává, jakým způsobem lze tento proces 
ovlivňovat, jak vytvářet a realizovat účinnou rodinnou politiku. V teoretické úrovni se vedou i 
spory o to co je považováno za rodinu, co za její prospěch a jakým způsobem „prospěch 
rodin“ zabezpečovat. Vzhledem k požadovanému rozsahu bakalářské práce a jejímu spíše 
praktickému zaměření se autor podobným teoretickým otázkám vyhnul.  
 
Cílem práce bylo zhodnotit koncepci rodinné politiky Královéhradeckého kraje v širších 
souvislostech. Práce má rozsah 66 stran, má logické uspořádání a je členěna do 8 kapitol 
včetně úvodu a závěru. 
 
V přehledném úvodu autor seznamuje s pojetím práce, s výzkumnými otázkami a informuje o 
struktuře práce. Druhá kapitola pojednává o rodinné politice na úrovni státu i v regionálním 
pojetí a vychází především z materiálů MPSV. S koncepcí rodinné politiky 
Královéhradeckého kraje v letech 2012 – 2016 autor seznamuje čtenáře v kapitole třetí, kde 
vychází z přijatého dokumentu, zpracovaného v rámci Operačního programu lidské zdroje a 
zaměstnanost.  
 
Další část práce je věnována analytickému zhodnocení výchozího dokumentu. V metodické 
části (kap. 4) autor seznamuje se zdroji dat, s metodami jejich zpracování a informuje o 
dotazníkovém šetření. Populační vývoj Královéhradeckého kraje v kontextu rodinné politiky   
je přehledně analyzován v poměrně rozsáhlé páté kapitole. Analytickou část uzavírá 
informace o výsledcích dotazníkového šetření názorů obyvatel Královéhradeckého kraje na 
koncepci a informovanost ohledně rodinné politiky. V sedmé kapitole autor hodnotí Koncepci 
rodinné politiky Královéhradeckého kraje, cenné jsou především informace získané na 
základě podrobné demografické analýzy. Shrnutí obsahu práce, její výsledky a odpovědi na 
výzkumné úkoly jsou předmětem závěrečné osmé kapitoly. 
 
Práci hodnotím jako zajímavou a především velmi užitečnou pro sféru státní správy. Veškerá 
tvrzení jsou podložena fakty, čísly, výpočty (nejedná se o pouhé fráze). Práce je čtivá, 
oceňuji přehledné uspořádání práce, grafickou úpravu a v neposlední řadě velmi dobré 
vyjadřovací schopnosti autora. K práci nemám připomínky. 
 
Předložená práce má všechny potřebné náležitosti a splňuje požadavky na bakalářskou 
práci. Doporučuji ji k obhajobě. 
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