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1) Aktuálnost tématu 

Autorka se zabývá tématem často skloňovaným, a to zneužitelností dávek státní sociální podpory. 
Vzhledem k tomu, že téma je zkoumáno optikou teorie konstrukce cílových populací a v rámci 
výzkumné části jsou představeny konkrétní kazuistiky (což není zcela běžné), je přidaná hodnota 
dané práce vysoká. 
 

2) Cíle práce, výzkumné otázky a jejich naplnění 
Hlavním cílem práce je: „zjistit současný stav dávek státní sociální podpory z pohledu 
zneužitelnosti a identifikovat jejich nedostatky.“ (str. 3) Mezi dílčí cíle patří: „porovnat stav dávek 
státní sociální podpory v důsledku novelizace zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, 
která proběhla v roce 2020,“ a: „zjistit postavení liniových pracovníků k novelizaci zmíněného 
zákona.“ Výzkumné otázky korespondují se stanovenými cíli.  
Autorce se díky provedenému výzkumu podařilo naplnit stanovené cíle.  
 

3) Propracování a aplikace teoretických východisek a přístupů 
Teoretická východiska jsou dostatečně zpracována – teorie sociální konstrukce cílových populací 
i teorie liniových pracovníků jsou dostatečně popsány a vysvětleny.  
Autorka vhodně propojuje výsledky svého výzkumu s teoretickými východisky.  
 

4) Metodologie 
Autorka podrobně popisuje metodologii svého výzkumu, a to s využitím odborné metodologické 
literatury. Vzhledem k zaměření cílů a výzkumných otázek autorka vhodně zvolila kvalitativní 
přístup, kdy realizovala polostrukturované rozhovory se „specialisty dávek SSP a dávek PP“, které 
doplnila analýzou dokumentů (legislativních dokumentů i stenografických záznamů a důvodové 
zprávy k návrhu novelizace zákona č. 117/1995 Sb. 
U rozhovorů však není zřejmé, na jakých pracovištích „specialisté dávek SSP a dávek PP“ (tj. ve 
kterém městě či alespoň kraji) a jak dlouho rozhovory trvaly. 
 

5) Využití literatury a dat 
Autorka se opírá o dostatečné množství relevantních zdrojů – českých i mezinárodních. Pracuje 
s dostupnými daty, na které vhodně odkazuje a využívá je pro argumentaci. 
 

6) Věcná správnost a přesvědčivost argumentace 
Autorka argumentuje s využitím odborné literatury a relevantních zdrojů, o které se vhodně opírá.  
Ne vždy však pracuje se správnými pojmy. V Tabulce č. 4 „Rekapitulace nastavení dávek SSP“ 
uvádí, že oprávněnou osobou pro čerpání porodného je žena dítěte. Ve skutečnosti však může být 
oprávněnou osobou i otec dítěte, a to v případě kdy matka zemřela a porodné nebylo nikomu 
vyplaceno. Jedná se sice o ojedinělé případy, ale bylo by vhodné tyto informace zmínit (alespoň 



 

 

 

v poznámce pod čarou).   
Na str. 31 se autorka dopustila věcné chyby, kdy uvádí, že ministryně práce a sociálních věcí Jana 
Maláčová je členkou ANO (ve skutečnosti je místopředsedkyní ČSSD).  
V kapitole „Diskuse“ autorka uvádí, že dávky státní sociální podpory jsou prezentovány jako dávky 
pro rodiny s dětmi – to však není úplně pravda. Dávky SSP jsou poskytovány všem osobám, ve 
společensky uznaných sociálních situacích. Některé z nich jsou vázány na přítomnost dětí (např. 
porodné, rodičovský příspěvek), avšak příspěvek na bydlení je dávkou pro rodiny i jednotlivce. 
Doporučuji příště být „opatrnější“ při obdobných tvrzeních – vždy je vhodné ověřovat si je přímo 
v legislativě.  
 

7) Formální úprava a jazyková stylistika 
Práce má dobrou jazykovou i formální úroveň. Obsahuje jen několik drobných překlepů (např. na 
str. 1 nahoře („Řešení těchto události vyžaduje společenskou ochranu…“ či na str. 28 nahoře 
(„…ale především s lidmi pobírající příspěvek na bydlení“ – správně je „pobírajícími“).   

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Z výše uvedených důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě  
a hodnotit ji známkou „B“. 
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