
Posudek vedoucího na bakalářskou práci Petra Hlávka: 

Rodinná politika Královéhradeckého kraje v kontextu populačního vývoje 
 

 Předložená práce je velmi aktuální, neboť zkoumá podmínky reprodukčního chování 
ve vybraném kraji České republiky. Královéhradecký kraj začal intenzivněji realizovat 
rodinnou politiku v roce 2012, kdy byla přijata první koncepce rodinné politiky na období 
2012-2016 v daném regionu. Ukazuje se, že právě v situaci, kdy úhrnná plodnost v České 
republice klesla pod úroveň 1,5 dětí na jednu ženu, je klíčové, jakou pozornost dané 
problematice věnují také jiní aktéři než stát – kraje, obce a zaměstnavatelé. Autor se zaměřil 
na úlohu kraje, jehož význam bude pravděpodobně stále více narůstat. Potřeby mladých lidí 
lze lépe uspokojovat opatřeními, která budou odpovídat daným životním podmínkám v místě 
jejich bydliště. Význam předložené práce také spočívá v tom, že autor poukázal na důležitost 
zkoumání rodinné politiky v rámci demografie. 
  

V roce 2008 vydalo MPSV metodické doporučení týkající se tvorby koncepce rodinné 
politiky na úrovni krajů a obcí. Královehradecký kraje patří mezi kraje, které využily snahy 
MPSV podporovat decentralizaci rodinné politiky a učinily konkrétní kroky k nastartování 
regionální politiky. Kromě teoretického zhodnocení Koncepce rodinné politiky 
Královéhradeckého kraje a porovnání s východisky jiných koncepcí vybraných krajů ČR se 
autor zaměřil na analytické zhodnocení Koncepce Královéhradeckého kraje ve dvou rovinách. 
Nejprve se pokusil o zasazení populačního vývoje Královehradeckého kraje do kontextu 
populačního vývoje ČR spolu se zhodnocením dalších souvisejících ukazatelů mapující 
služby a sociálně ekonomickou strukturu obyvatel. V druhé stěžejní části provedl zhodnocení 
výsledků vlastního dotazníkového šetření, jehož cílem bylo zjistit, jaké je v daném kraji 
povědomí o rodinné politice. Autor si kladl tři výzkumné otázky: (1) zda mají analyzované 
demografické ukazatele v Královehradeckém kraji podobný trend vývoje jako v ČR, (2) zda 
má rodinná politika pozitivní vliv na reprodukční chování rodin v kraji a (3) zda je povědomí 
o Koncepci rodinné politiky Královéhradeckého kraje mezi obyvateli dostatečné. Autor 
dochází k zajímavým zjištěním, která adekvátně interpretuje.  

 
Předložená práce má všechny náležitosti a obsah kapitol odpovídá struktuře práce. 

Autor shromáždil aktuální informace o nových postupech v rámci rodinné politiky České 
republiky a nástrojích rodinné politiky realizovaných na úrovni vybraného kraje. Poukázal na 
nedostatky analyzované koncepce a také na důležitost zhodnocení demografické situace 
vhodnými demografickými ukazateli pro odvození relevantních cílů rodinné politiky. Autor 
navíc provedl vlastní výzkum se záměrem zhodnotit úroveň povědomí obyvatel 
Královéhradeckého kraje o podpoře rodin. Zároveň se pokusil o nastínění možných 
doporučení pro budoucí tvorbu nové koncepce. 

 
Předložená práce splňuje požadavky kladené na bakalářské práce. Předloženou práci 

doporučuji přijmout k obhajobě. 
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