
Posudek vedoucího práce 

lva Poláčková: 

ÚČiNNOST NÁSTROJŮ SOCIÁLNí POLITIKY PRO RODINY S DĚTMI 

Volba tématu: 

Téma je dobře zvolené. Je aktuální. V době, kdy Ministerstvo práce a sociálních věcí 
přemýšlí o nové koncepci rodinné politiky přichází diplomantka s analýzou účinnosti 
nástrojů sociální politiky pro rodiny s dětmi. 

Struktura práce: 

Práce má logickou strukturu. Začíná právním a dostupnými institucionálními nástroji. 
Logiku trochu narušuje pořadí kapitol 3 a 4. Po historickém popisu vývoje nástrojů by 
čtenář očekával popis jednotlivých nástrojů a teprve pak kritickou diskusi o potřebách 
rodiny a zda dostupné nástroje tytu potřeby pokrývají. 

Praktická část byla konsultované s doc. Hojdou. To mělo být vyznačeno na titulní 
stránce. 

Co v práci chybí je Evropská kontext. Vývoj na území ČR byl silně ovlivněn širšími 
evropskými vztahy - v rámci Rakousko-Uherka, s Německem a dalšími sousedy. 
Např. přídavky na děti vymysleli Belgičané jako sociální mzdu v roce 1922, Francouzi 
jako pro-natální opatření v roce 1932 a Angličané jako universální sociální pomoc 
rodinám v roce 1948. V Evropě se státy v sociální (včetně rodinné) politice silně 
napodobovaly. Např. rakouský Všeobecný občanský zákoník (1811) byl ovlivněn 
prvním moderním občanským zákoníkem - zvaný Code Napoleon (1805), a ten zase 
vycházel z římského obligačního práva (Justinian ,4.století) 

Místy však systematiku porušuje. Např. myšlenky v úvodu 2.1.5 patří systematicky do 
1.2 nebo 2.1.4. 

Hodnocení: 

Historická část je podána spíše novinářsky, s některými nepřesnostmi, než odborně. 
Např.chudinský zákon (1868) nic na obce nepřenášel, ale reguloval to co na obcích 
vzniklo živelně po zrušení poddanství (str.13). Socialismus nezačal v roce 1939 
(nadpis 1.2 ... 1918-1939), tedy nastupoval nacismus a německá okupace, která 
přinesla řadu nových prvků do rodinné politiky jako např. zavedení rodinných 
přídavků v roce 1944, které byly v roce 1945 nově upraveny. Na str. se neuvádí, že 
jde o starou měnu, která byla nahrazena v roce 1953 měnou novou 50:1 (úspory) a 
5:1 (mzdy, dávky a ceny) - proto nižší dávky na str.17. Tvrzení, že zrušením 
domovského práva (1948) přešly na stát "krokem přešla na stát (až na 
dočasné výjimky) povinnost sociálního zabezpečení všech 
občanů \\ není přesné, protože stát odpovídal za sociální zabezpečení již od roku 
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1889. Zákon Č. 99/1948 Sb., o všeobecném národním pojištění byl sice připraven 
v období demokratickém, ale schválen až po nástupu komunistů. 

Slovo "špitály" pochází z němčiny. Ve francii pro chudé byly "Hotel de Dieu". Slovo 
"hospita/e" je mladší a jde o zařízení pro nemocné. 

Takových nepřesností je v historické části mnoho. 

Některá zdůvodnění právních a systémových úprav není založeno na dostatečné 
znalosti a studiu skutečností. Tak např. Státní vyrovnávací příspěvek byl plánován 
jako přechodná dávky a počítalo se s jeho postupném "rozplynutí" ve mzdách a 
v standardních sociálních dávkách. (str.21). Systém sociální pomoci má zastupovat 
až když všechny ostatní sociální systémy potřebu neuspokojí. Tato výchozí 
systémová teze chybí v 1.3.2. Naopak sociální služby jdou napříč spektru sociálních 
institucí a není proto vhodné je zařazovat pod "sociální pomoci" ... i za komunismu 
byly součástí "sociální péče" což je širší koncept než sociální pomoc. Ani sociální 
ochrana není sociální pomocí, ale součástí sociální prevence, která jako taková 
v popisu chybí. 

Nekriticky přebírá nepodložené názory některých autorů. I Pečinka je citovaný na 
str.18 nekriticky, protože není pravdou, že "Výsledkem husákovské politiky 

"zvyšování osobní spotřeby" byl prudký baby boom v letech 1971-74. II 

"Baby boom" byl výsledkem opatření rodinné politiky v letech 1970-1. Naopak zde 
chybí úvaha jak socialismus odděloval sociální náklady od mzdových,\ by mohl z 
centrální regulaci mezd vyloučit všechny sociální ohledy ... a to v naší politice zůstalo 
dodnes. 

Pomoc chudým není produktem renesance a osvícenectví, ale už pozdního 
feudalismu (Hladová zeď Karla IV, pražské žebračenky, Poor Law Alžběty 1), kdy se 
"tuláci" perzekuovali a nemocným se pomáhalo (obecní útulky a chudobince,atp.) 

Všeobecný občanský zákoník (1811) neměl přispět "v boj i proti narůstaj ící 
kriminalitě a rostoucímu počtu chudých obyvatel, jenž měla na 
svědomí industrializace v 19. století" (str. 33) ,ale stanovit 
závazná pravidla pro smluvní vztahy mezi občany. Proto kriminalitě byl zaměřen 
Trestní zákon a proti chudobě chudinský zákon (1868) a před tím městské právo 
(17. století). 

Z uvedeného je patrno, že ze všech pramenů literatury, které uvádí, nečerpala, 

protože, tam tyto a další otázky legislativních pramenů a institucionálního vývoje 
jsou uvedeny jinak, což by dalo prostor k diskusi. 

Praktickou část vedl doc. Hojda a proto se k ní nemohu vyjádřit jako vedoucí práce. 

Otevřené otázky k diskusi: 

Smyslem mateřského a později rodičovského příspěvku nebyla pomoc rodině 

obecně, ale cíleně. V roce 1990 polovina nezaměstnaných byly ženy s malými dětmi. 
Pro ně byl tento příspěvek zřízen, aby byly po určitou dobu staženi z trhu práce. 
Nebylo to tedy výsledkem "snah o podporu natali ty", jak se tvrdí v úvodu. 

Chybí zmínka s Scénáři sociální reformy Federální vlády (1990) (str.19), který 
systémově zařadil změny v rodinné politice státu do širších souvislostí státní sociální 
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politiky. Bylo by vhodné o tom promluvit při oponentuře. Zákon o státní sociální 
podpoře byl tedy předvídán, aby se stal základem právní úpravy pomoci rodinám. Byl 
koncipován mimo sociální pojištění, protože péče o děti nemá povahu sociálního 
rizika. 

Rodinná politika státu má svou výraznou věcnou etapizaci, která je poněkud jiná než 
historické členění, které diplomantka zvolila. 

Celkové hodnocení: s ohledem na praktickou část dobře, a podle výsledků 

obhajoby možná i velmi dobře. 
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