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Práce se tematicky zaměřuje na analýzu problémů, které vedou k zadluženosti 

a předluženosti, analyzuje důsledky předluženosti, upozorňuje na provázanost příčin 

a následků. Ukazuje, že hranice mezi příčinou a důsledkem může být často 

nezřetelná a pro řešení celé situace předluženého klienta je ale podstatné ji rozlišit. 

 

Práce uvozuje velmi užitečným náhledem do historie jevu a jeho řešení, 

přináší široký přehled o národní makro dimenzi problému a přístupu decizních 

orgánů k jeho řešení. Velmi přínosné je i mezinárodní srovnání aktivit v této oblasti a 

zejména včetně dostatečné pozornosti programů a aktivitám EU v této oblasti. Práce 

se tak zařazuje svým pojetím a obsahem do mezinárodní diskuse. 

 

Další část se soustřeďuje na problematiku ztráty zdrojů, které k předluženosti 

mohou vést, upozorňuje na významnou roli vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti 

a zmiňuje nejzávažnější důsledky předlužení, za které autorka považuje především 

ztrátu bydlení, bezdomovectví a další negativní jevy.  

 

Výzkumná část je zaměřena na skupiny, které jsou sociálním vyloučením 

nejvíce ohroženy - zejm. žadatele dávek hmotné nouze. Výzkum se pokouší 

zanalyzovat jejich dluhovou situaci v souvislosti s věkem, vzděláním, ubytováním, 

délkou nezaměstnanosti, ochotou změnit svou situaci a ochotou splácet své závazky. 

 

Rigorózní práci považuji v řadě směrů za mimořádnou a považuji ji za významný 

přínos k rozvoji teorie a praxe sociální politiky a sociální práce konkrétně, a to v 

národní i evropské dimenzi.  

  

 Práce je mimořádně aktuální a řeší závažný společenský problém. 

 Je dobře uspořádána, je napsána čtivě, srozumitelně, a současně jazykem 

pregnantním, přesným a výstižným. 

 Oceňuji rozsáhlý literární aparát, a to jak pokud jde o oblast zadlužení 

samotného, tak také pokud jde o analýzu rizikových (kritických)  

situací/důvodů, které k zadlužení vedou.  

 Oceňuji přítomnost grafických podkladů a využití databází obecně.  

 Oceňuji „evropskou dimenzi v přístupu k analýze problémů.  



 Zvlášť oceňuji široké využití právních norem jako literárních zdrojů a jako 

opory výkladu.  

 Považuji za velmi úspěšnou analýzu konkrétních situací (kazuistiky), které 

jsou v některých případech až šokující, a podporují názory autorky. 

 Oceňuji rovněž autorčiny náměty na řešení.  

 

Konstatuji, že má práce mimořádně významný informační a edukační potenciál pro 

další studium a pro praxi a měla by být publikována, např. ve Fóru sociální politiky 

(VÚPSV, v.v.i.), nebo prezentována na domovské stránce MPSV. Podstatné 

informace možná v dohodě s některým deníkem i tam. Některá autorčina zjištění o 

fatální nezodpovědnosti lidí jsou až skandální.  

 

K obhajobě práce bych uvítal kdyby autorka vyjádřila svůj názor k situaci na makro 

úrovni, kdy lze zadlužení považovat téměř za „epidemii“ (až 30 % obyvatel je údajně 

zadluženo), přičemž v řadě situací je úhrada dluhů bez šancí.   

 

Autorka prokázala schopnost samotné odborné práce na velmi vysoké úrovni. 

 

Doporučuji, aby byla práce akceptována pro rigorózní řízení.  
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