
Posudek na diplomovou práci Nikoly Jarošové Komparativní analýza politiky slaďování 

pracovního a rodinného života v Rakousku a České republice

Komparativní analýzy sociálních politik různých států mají potenciál obohatit naše 

přemýšlení a vytrhnout nás ze zažitých představ vlastní kultury. Proto považuji téma, 

které si Nikola Jarošová zvolila pro svou diplomovou práci, za legitimní a přínosné. 

Využila přitom své nadstandardní znalosti Rakouského kontextu, protože zde strávila rok 

studia, což je zpravidla přidanou hodnotou. Komparace české rodinné politiky 

s rakouskou je také vhodná. Jako sousední země, na niž máme historické vazby, ač se od 

války pohybovala po jiné vývojové trajektorii, může být zdrojem inspirace i kritiky, pokud 

jde o přístup českého státu k rodinné politice. Zvolená metoda odpovídá výzkumným 

otázkám. 

Ve svých posudcích se vždy nejprve věnuji přístupu studujících k diplomnímu 

projektu, protože ten mohu jako vedoucí práce nejlépe posoudit. V tomto ohledu patřila 

Nikola v dobrém slova smyslu k průměrným studujícím. Na práci pracovala konzistentně, 

text postupně posouvala ve světle mých poznámek a konečný výsledek tomu odpovídá.

U formální stránky věci je vidět velký posun oproti draftům. Většina překlepů 

zmizela, odkazování je konzistentní a plynulejší je i tok textu. Významných změn doznala 

i struktura práce, která je teď logičtější a přehlednější. Nerozumím však tomu, proč text 

není zarovnán do bloku? Podobně mám za to, že by bylo bývalo vhodné teoretickou část 

ukončit nějakým souhrnným odstavcem, který by nabídl čtenáři plynulejší přechod 

k empirické části.

Teoretická část nabízí předvídatelný okruh témat a vystavěný teoretický aparát je 

relevantní vzhledem k následné analýze empirických dat. Nedotažená však zůstává 

typologie rodinných politik v souvislosti s typologií sociálních států. Nikola v této části 

diskutuje relevantní zdroje a správně se kriticky vymezuje k původnímu členění Esping-

Andersena, ale ve výsledku je neprovazuje a nenabízí nějakou svou syntézu typologií 

Seinsbury a Leitner, která by jí usnadnila vlastní analýzu. 

Empirická část začíná standardně (na naší katedře) diskusí metodologických 

východisek a pozicionality autorky. Následuje představení metody, které je podle mne 

dostatečné. Vlastní analýza pro mne osobně byla v řadě aspektů inspirující, ale její 

zhodnocení ponechám na oponentce/ovi. Jako vedoucí práce jsem příliš blízko matérii i 

procesu jejího formulování a chybí mi odstup nutné pro nezávislé zhodnocení. Ocenil 

bych však její přehlednost a zevrubnost. Asi nepřekvapí, že rakouská rodinná politika 

vychází ve většině aspektů ze srovnání lépe než česká, ale někdy jsou rozdíly až 

překvapivě velké. Lze jen doufat, že se český model začne přibližovat tomu rakouskému, 



ačkoliv tomu zatím moc nenasvědčuje ani za vlády údajně nakloněné rodinám a 

genderové rovnosti.

Celkově považuji práci za zdařilou a navrhuji hodnocení výborně.

Petr Pavlík 11. září 2015

Vedoucí práce


