
 

 

 

Oponentský posudok diplomovej práce  Bc. Nikoly Jarošovej  

Komparativní analýza politiky slaďování pracovného a rodinného života 

v Rakousku a České republice  

 

Okruhy hodnotenia diplomovej práce:  

 

A) Formálne kritériá  

Voči formálnej štruktúre predloženej diplomovej práce nemám žiadne kritické výhrady. 

Štylistická  stránka je na vysokej úrovni, rovnako aj úprava práce. Korektné a jednotné je aj 

uvádzanie zdrojov. Bibliografické odkazy sú úplné. 

 

B) Štruktúra práce 

Diplomandka jasne sformulovala problémy súvisiace s politikou zosúladenia pracovného 

a rodinného života. Zdôvodnila ich význam aj osobnú zaangažovanosť. Celá štruktúra práce 

je dobre premyslená. Treba vyzdvihnúť, že rodové hľadisko nie je pochopené ako nejaký 

dodatočný princíp,  ktorý treba ešte pridať, ale ako imanentná súčasť, čo je dôsledkom 

chápania rodu ako konštitutívneho prvku sociálnych vzťahov. 

 

C) Rozbor témy 

Bc. Jarošová v teoretickej časti diplomovej práce  identifikuje a vysvetľuje základné pojmy 

a koncepcie. Robí to systematickým spôsobom  a logicky postupuje od rodiny, jej 

historického kontextu. Prednosťou  spracovania uvedenej témy je práve táto „ osadenosť“. 

Empirickú časť začína metodológiou,  podrobne a precízne analyzuje stav rodinnej politiky 

v Českej republike a v Rakúsku,. aby  mohla  prejsť k porovnaniu opatrení rodinných politík 

napomáhajúcich zlaďovaniu rodiny a práce..  

 

D) Hľadisko originality 

O hľadisku originality sa dá uvažovať z aspektu vlastnej  autorskej analýzy riešeného 

problému, schopnosti samostatne a tvorivo uvažovať a navrhovať riešenia a nakoniec z 

aspektu vlastnej argumentačnej a formulačnej úrovne.. Bc. Nikola Jarošová vo svojej 



iplomovej práci preukázala, že „zabodovala“ vo všetkých troch aspektoch., čo treba veľmi 

pozitívne hodnotiť.  

 

E) Význam práce 

Význam práce spočíva nielen vo formulovaní  jasných a zdôvodnených záverov, ale aj 

v postupe ich získavania komparatívnou analýzou. politiky zosúlaďovania práce a rodiny 

v Rakúsku a Českej republike. Zistené veľké rozdiely, ktoré sumarizuje v závere práce, sú 

čiastočne aj výsledkom rozdielnych východiskových teoretických konceptov, o ktorých by sa 

malo otvorene a kriticky diskutovať. Diplomová práca obsahuje významné výsledky analýzy, 

ktoré by sa mali v adekvátnej forme publikovať.     

 

Otázka na obhajobu:  

Aký je význam platenej práce pri konštituovaní rodovej nerovnosti ? Akú úlohu zohráva 

platená  práca podhodnocovaní prác v rodine (domácnosti,    

 

Diplomová práca  Bc. Nikoly Jarošovej Komparativní analýza politiky slaďování 

pracovného a rodinného života v Rakousku a České republice spĺňa požiadavky, ktoré sa 

kladú na diplomovú prácu.  

Odporúčam ju na obhajobu a navrhujem hodnotiť známkou výborne (1).   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

V Bratislave dňa  26. 09.2016  

                                                                          ...................................................................... 

                                                                           Doc. PhDr. Zuzana Kiczková, PhD. 


