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Účinnost nástrojů sociální politiky pro rodiny s dětmi 

lva Poláčková 

Autorka si pro diplomovou práci zvolila aktuální problematiku rodinné politiky 

s cílem zmapovat sociální situaci nízkopříjmových rodin a posoudit jak současný systém 

podpůrných opatření odpovídá jejich potřebám. 

V teoretické části diplomové práce autorka seznamuje s historickým vývojem pomoci 

rodinám a představuje současný systém nástrojů sociální politiky pro rodiny s dětmi. 

Značnou pozornost věnovala rodině, zachytila změny, kterými v průběhu času procházela i 

současné trendy. Dotkla se také ožehavého tématu - specifik romských rodin. Aktuální 

systém dávek a opatření ve prospěch rodin s dětmi popsala vyčerpávajícím způsobem, 

přehledně, připojenými příklady z praxe ilustruje individuální odlišnosti i možná rizika 

nežádoucích dopadů. Exkurz do historie institucionalizované pomoci rodinám s dětmi je 

zajímavý, otázkou je, jak hluboko do historie se vydávat při posuzování současného 

systému. 

Praktickou část práce tvoří výzkum, kterým chtěla autorka zjistit, jak vnímají systém 

podpory a pomoci rodiny s dětmi, kterých se týká a jak je v ovlivňování jejich situace 

účinný. Zaměřila se na skupinu matek a rodin s dětmi ,které v současné době využívají 

služeb azylového domu. Kriteriem pro zařazení do výzkumného nebo kontrolního souboru 

byla úroveň dosaženého vzdělání a s ním související výše příjmů. Jak se dalo očekávat u 

obou skupin dospěla autorka k rozdílným závěrům. U nízkopříjmových rodin se 

problémy týkají především dostupnosti bydlení a motivovanosti k získávání příjmů vlastní 

prací, systém finanční dávek stále není dostatečně motivující. U rodin s vyššími příjmy se 

ukázaly problémy s kapacitou mateřských škol a vytvářením podmínek pro svépomocné 

aktivity matek pečujících o malé děti. S odvoláním na zkušenosti z praxe autorka upozorňuje 

na častou zadlužeností nízkopříjmových rodin a problémy s ní související. 

Praktickou část předkládané práce považuji za mimořádně zdařilou, tak jak autorka 

sama uzavírá, umožnila jí prohloubit vhled do problematiky a odkrýt přednosti i mezery 



v účincích nástrojů podpory a pomoci rodinám s dětmi. Autorka uzavírá práci otázkou. 

Domnívám, že zcela jistě uvažovala i o odpovědích. V rámci obhajoby by mohly zaznít 

návrhy některých dílčích opatření nebo změn, které by mohly přispět k odstranění rizik 

negativních dopadů pro ty, které mají podpořit. 

Předkládanou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně. 
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