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, 
Autorka se v diplomní práci zabývá definovánlm sociálních dávek, jejich porovnáváním 

v nedávné minulosti a v roce 2009. Zabývá se nejen situaci u nás ale též ve státech EU. 
Text je velmi podrobně členěn do devíti kapitol, doplněn závěrem a seznamem literatury. 

Po úvodu, kde je vysvětleno zaměření práce, jsou ve 2.kapitole definovány základní 
pojmy sociální politiky. Ve přehledné tabulce je znázorněn vliv. událostí na zrněny 
v ekonomice, politice a sociální politice ve 4 etapách od 70.let 19.století do současnosti.' 

Následujíci kapitola je zaměřena na historii sociální politiky, nejprve formou krátké 
zmínky o vývoji v zahraničí a poté v ČR od jejího vzniku v roce 1993. 

Nejobsáhlejší část práce tvoří kapitola čtvrtá popisující dávky sociální podpory. 
V úvodu jsou s využitím tabulek demonstrovány částky životního minima a jeho výpočtu. 
Další dávky jsou odlišovány podle toho, jsou-li závislé nebo nezávíslé na příjmu. Kapitola 
je velmi dobře zpracovaná, údaje je možné porovnávat. Nejprve je uvedena výše dávek 
v minulosti a poté v roce 2009. Situace v ČRje završena popisem dávek hmotné nouze. 

Druhá část práce obsahuje iriformace o sociální politice a rodinných dávkách ve státech 
EU. V 7.kapitole autorka velmi podrobně m&puje situaci v ČR po vstupu do EU. Dále 
v tabulce uvádí, v jakém časovém horizontu se začalo ve vybraných státech vyplácet 
sociální pojištění a rodinné dávky. V poslední kapitole jsou popisovány sociální dávky ve 
dvanácti státech EU. 

. V práci postrádám více krokl\ vedoucích k porovnáni států EU a situace v ČR. Jaký je 
výtah mezi rodinnými dávka.1'ni a živctní úrovní států EU? Uváděná absolutní čísla nemají 
vysokou vypovídající hodnotu. 
Námět pro obhajobu: 

I. Zdůvodněte, proč považujete mapování rodinných dávek ve státech EU za část 
praktickou, zatímco v Čechách je to část teoretická. Co je pro Vás kritériem 
zajímavosti při výběru států (s. 61) 

2. Porovnejte jeden z údajů ve státech EU a ČR (např. výši přídavku na dítě). 
Práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci. Doporučuji k obhajobě. 
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