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Autorka si pro svou diplomovou práci zvolila originální a aktuální téma zneužitelnosti 

sociálních dávek státní sociální podpory. Jeho aktuálnost zvyšuje i to, že autorka v práci 

sleduje změny po novelizaci zákona o státní sociální podpoře, ke které došlo v roce 

2020. Navíc jde o téma, které i rezonuje ve společnosti, kdy se podle výzkumu CVVM 

z roku 2020 dvě pětiny respondentů domnívá, že většina příjemců sociálních dávek 

systém zneužívá. 

 

Hlavní cíl „zjistit současný stav dávek státní sociální podpory z pohledu zneužitelnosti a 

identifikovat jejich nedostatky.“ (str. 3) i oba dílčí cíle zaměřené na komparaci před a po 

novelizaci a na postavení liniových pracovník byly v práci naplněny a na všechny čtyři 

výzkumné otázky autorka odpověděla.  

 

Jako hlavní teoretické východisko si autorka vybrala sociální konstrukci cílových 

skupin, kterou doplnila teorií liniových pracovníků. Kapitolu považuji za kvalitně 

zpracovanou. V celé části věnované teoretickým východiskům autorka prokazuje svou 

schopnost pracovat s českými a zahraničními zdroji. S oběma východisky dále v práci 

pracuje.  

 

S ohledem na předmět zkoumání autorka vhodně založila svou práci na kvalitativním 

přístupu. Stěžejní metodou je sedm polostrukturovaných rozhovorů přímo s liniovými 

pracovníky. Získaná zjištění autorka doplňuje analýzou legislativních a interních 

legislativních předpisů. Velkou výhodou pak pro zpracování tématu bylo, že autorku 

měla příležitost pracovat s interními materiály Úřadu práce. Třetí důležitou metodou 

byla mediální analýza zaměřená na sociální konstrukci příjemců dávek. Ve výsledku 

bylo analyzováno 67 článků. Základní metodou analýzy dat byla tematická analýza. 

Pozitivně hodnotím podkapitolu o limitech výzkumu (str.7)  

 

Před kapitolu se samotným zjištěním autorka zařadila kapitolu popisující systém státní 

sociální podpory. Neuchýlila se jen k základnímu výčtu dávek, ale už věnuje pozornost i 

změnám v důsledku novely a posun v dávkách přehledně ilustruje tabulkou 4 (str. 24). 

Pouze na str. 22 v textu autorka přehlédla překlep, který uvádí v časový nesoulad 

předchozí (do konce roku 2019) a nové (od ledna 2021) nastavení rodičovského 
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příspěvku.  

Pátou kapitolu považuji za kvalitně zpracovanou. Autorka se zde zaměřila na posun 

sociální konstrukce v mediálním a politickém diskurzu. Jako přínosné vidím její definici 

dvou různých rámců, které odrážejí diametrálně rozdílnou sociální konstrukci příjemců 

dávek podle konkrétní dávky.  

Šestá kapitola představuje výsledky ze polostrukturovaných rozhovorů s liniovými 

pracovníky. Autorka výsledky propojuje i s praxí a nabízí kazuistiku, kde ilustruje 

praktický dopad změn podmínek nároku příspěvku na bydlení, který byl v rozhovorech 

označen jako nejčastěji zneužívaný. Sedmá kapitola opět vychází z rozhovorů a autorka 

na jejich základě identifikuje problémy, které s sebou novelizace přinesla. Poznatky ze 

všech částí pak přehledně sumarizuje v kapitole věnované diskusi výsledků.  

 

 

Struktura práce je přehledná, kapitoly na sebe logicky navazují, téma dále 

rozpracovávají a celá práce směřuje k naplnění cíle. V celé práci autorka prokazuje 

stylistickou dovednost, text je čtivý, správně formátovaný a citace odpovídají normě. 

V textu se objevuje minimum překlepů. Kladně hodnotím i spolupráci se studentkou, 

která na konzultace přicházela připravená a s vlastními nápady, jak téma zpracovat. 

 

Z výše uvedených důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě a hodnotit ji 

známkou „A“. 

 

Otázka k diskusi 

Autorka v práci identifikovala několik klíčových problémů (od falšování 

dokumentů přes maximální využití zákona až po narůstající administrativní zátěž 

pro všechny zúčastněné). Vidí na základě provedených rozhovorů nebo své praxe 

možnost alespoň částečného řešení? 
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