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Diplomová práce řeší jedno z nej ožehavějších témat soudobé společnosti. Jeho 
aktuálnost je zvýrazněna existencí soudobé ekonomické krize, která má globální 
rozměr. Zadlužování domácností je jedním z jejích možných projevů, důsledků i 
zpětných katalyzačních faktorů. To vše si diplomant uvědomuje a také na to explicite 
v úvodu své práce upozorňuje.
V této souvislosti je potřebné upozornit, že soudobá ekonomická teorie reflektuje tuto 
krizi rozporně, a to v závislosti na tom, z jakého teoretického paradigmatu na daný 
problém pohlíží. Zjednodušeně řečeno, část teoretiků je toho názoru, že jde o selhání 
ekonomické teorie, jiní se domnívají, že selhává společenský systém. Přestože se tyto 
názory vzájemně podstatně liší ve východiscích kritiky, spojuje je rys, že se soustřeďují 
pouze na dílčí (byť podstatnou), a to ekonomickou stránku problému.
Příčiny i dopady krize jsou mnohem hlubší a širší. Tuto skutečnost si diplomant 
evidentně uvědomuje. Jeho analýza překračuje „čistě ekonomickou“ rovinu zkoumání. 
Kardinální výzkumnou otázkou pro diplomanta totiž je, „na kterou by tato diplomová 
práce měla v závěru odpovědět, zda zadluženost domácností se stává sociálním 
problémem (podtrhl F.O.) a pokud ano, jaké jsou příčiny, důsledky a možnosti řešení 
problému“ (s. 7). Diplomovou práci hodnotím z hlediska jednotlivých problémů 
následovně:

a) hodnocení diplomové práce z hlediska vymezení předmětu zkoumání
Předmětem zkoumání diplomové práce je  analýza finančního trhu v segmentu 
zadlužování českých domácností. R. Kouřil zkoumá finanční trh, jak se podílí na 
zadlužování na prohlubujícím se zadlužování domácností v ČR, na vzniku krizových 
situací v domácnostech, na narušení interpersonálních rodinných vztahů. Jak je zřejmé, 
předmět zkoumání zahrnuje specifika vědní disciplíny „veřejné a sociální politiky“. 
Analýza takto pojatého předmětu zkoumání vyžadovala interdisciplinární přístup. 
Diplomant prokazuje, že takovou analytickou schopností disponuje. Svoje zkoumání 
zakládá na sociální, právní a ekonomické analýze, přičemž závěry z těchto disciplín a 
přístupů dovede patřičně syntetizovat.

b) hodnocení práce z hlediska vymezení výzkumných cílů
S ohledem na stanovený předmět zkoumání byly zvoleny výzkumné cíle. Diplomant si 
stanovuje „dva druhy“ cílů (s. 7 a s. 11). První „druh cílů“ (s. 7) se vztahuje k vymezení 
cílů „po volbě tématu“. Ty mají deskriptivně -  analytické zaměření. Jejich jádrem je 
zkoumání fungování finančního trhu se zaměřením na české domácnosti a analýza vlivu



finančního trhu jako faktoru zadlužování domácností, kdy vlivem zadlužování dochází 
k narušení interpersonálních vztahů v domácnosti. K naplnění tohoto cíle diplomant 
vychází z analýzy legislativních podmínek (zejména občanského zákoníku). Diplomant 
prokazuje velmi dobrou způsobilost k právní analýze, přičemž ji prolíná se zdařilou 
finančně -  ekonomickou analýzou poskytování půjček v ČR.
„Druhý druh“ cílů se vztahuje k diplomantovu výzkumu, kdy „cílem výzkumu bylo na 
získaných údajích provést analýzu zadluženosti vybraných domácností“ (s. 11) a 
„především zjistit, jak domácnosti hospodaří se svým rozpočtem z hlediska příjmů a 
výdajů“. Součástí výzkumného cíle je  i zjištění, jaká je strategie domácností při 
výdajové politice a jak se domácnosti orientují na trhu půjček v České republice, jaké 
mají vědomosti týkající se finanční gramotnosti, která by jim měla zajistit odstranění 
nebo výrazné snížení zadluženosti domácnosti jako celku“ (s. 11).1 
Takto formulovaný výzkumný cíl můžeme dekompozicí rozčlenit na několik dílčích cílů 
a sledovat, jak byl naplněn v diplomové práci. První dekomponovaný cíl je zaměřen na 
analýzu výdajové politiky jako jednoho z druhu veřejných politik. T aje zkoumána jako 
společenský rámec a faktor ovlivňující ekonomické a sociální chování domácností. Bylo 
by jistě zajímavé pokračovat v této analýze zkoumáním chování domácností z hlediska 
teorie substitučního efektu. To samozřejmě překračuje možnosti zpracování tohoto 
problému v této práci, avšak diplomant se (alespoň rámcově) může k tomuto problému 
vyjádřit v diskusi.
Za kladné považuji, že diplomant nezůstává jen v rovině „čistého ekonomického 
zkoumání“, v rovině illací plynoucích z pojmu „homo economicus“, ale posouvá se do 
roviny sociální, kognitivní a psychologické, kdy si staví za cíl prověřit, jak se 
domácnosti orientují na trhu půjček v ČR, jaké mají vědomosti týkající se finanční 
gramotnosti, která by jim měla zajistit odstranění nebo výrazné snížení zadluženosti 
domácnosti jako celku. S takto relativně komplexně nastoleným problémem se 
v návrzích na řešení krize prozatím v současné teoretické (ekonomické) reflexi 
problému v podstatě nesetkáváme. V této souvislosti konstatuji, že diplomant dovedl 
takto stanovený cíl naplnit.

c) použité výzkumné metody
S ohledem na předmět zkoumání a výzkumné cíle byly použity potřebné výzkumné 
metody. Z obecně vědních metod (nejsou v práci zmiňovány explicite) zejména metoda 
analýzy, syntézy, indukce a dedukce. Ze speciálně vědních metod pak metoda RAPID, 
IA, komparační a diskursivní analýzy a obsahové analýzy.
Potřebná data byla získána sekundárním výzkumem a formou dotazníku z osobních 
rozhovorů face-to-face s dlužníky, kdy získaná data byla shromažďována v průběhu 
rozhovoru formou vyplňování formuláře se stanovenými otázkami. Tuto část práce 
hodnotím (zejména z metodického hlediska) za užitečnou a přínosnou v oblasti 
zjištěných informací pak za zjevně hodnotnou. Diplomant prokazuje, že si osvojil 
výzkumné empirické metody, dovede je prakticky použít a získané informace 
vyhodnotit. V této souvislosti je možné nastolit otázku, nakolik reprezentativní byl 
výzkumný vzorek a nakolik validní je použití (neúplné) indukce k formulování závěrů. 
Z hlediska použitých výzkumných metod konstatuji, že diplomant prokazuje, že dovede 
tvořivě používat jak obecně vědní, tak i speciálně vědní metody vědecké práce.

1 K uvedenému členění cílů mám formální poznámku (připomínku), že bylo možné zvažovat i variantu, 

kdy oba „druhy cílů“ by byly agregovány do cíle uvedeného v části 1.1.
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d) struktura práce a přínos jednotlivých částí pro teorii a praxi veřejné a sociální 
politiky

Struktura práce respektuje předmět zkoumání a výzkumné cíle. Východiskem je 
analýza legislativních podmínek. Ty tvoří rámcové podmínky a akční rámec pro činnost 
všech aktérů vstupujících na scénu půjček v ČR. Diplomant v této části práce klade 
důraz na vysvětlení základních pojmů, jak je vymezuje občanský zákoník. Převažující 
výzkumná metoda v této části práce je analýza a deskripce. Tato část práce se (celkem 
přirozeně) pohybuje v právní rovině. Konstatuji, že diplomant dovede analyzovat, resp. 
interpretovat legislativní předpisy. To považuji za pozitivum. Zároveň podotýkám, že 
„čtenář -  specialista na problém veřejné a sociální politiky“ by jistě přivítal i 
normativní analýzu z tohoto pohledu.
Třetí kapitola se zaměřuje na zkoumání finanční situace v zahraničí. Jde o zdařile 
napsanou část, která umožňuje komparaci ČR se zahraničím (USA a Evropou). Jde o 
část, která je svým obsahem podepřena empirickou analýzou dostupných dat. Snad 
jedinou (spíše formální) připomínkou je, že přísně vzato, tato část svým názvem 
přesahuje předmět (název celé práce), kterým je „zadlužování domácností v ČR“, 
přičemž třetí část se jmenuje „finanční situace domácností v zahraničí“, kdy část 3.3 
(„finanční dopady na Českou republiku“) jsou z hlediska denotace širší nežli název 
(logicky by mělo být obecnější) celé kapitoly 3.
Čtvrtá kapitola se zabývá zkoumáním poskytovatelů půjček v České republice. 
Diplomant volí za výchozí analytický přístup právní pohled, což považuji za adekvátní 
přístup. Vychází z obsahové analýzy právních předpisů, přičemž prokazuje, že dovede 
logicky navazovat na východiska uvedená v legislativních podmínkách. Svůj analytický 
pohled zároveň obohacuje o ekonomickou analýzu problému. Argumenty zakládá na 
analýze empirických dat. Prokazuje, že dovede tvořivě ekonomicky analyzovat dostupná 
data. Tato část textu svědčí o tom, že diplomantovo předchozí (bakalářské) studium je 
ukotveno v ekonomickém vzdělání, resp. i v příslušné finanční profesi. Jde o velmi 
zdařile napsaný text, jehož přidanou hodnotu spatřuji zejména v praktickém využití ve 
výuce (a to i mimo FSV, např. na VŠE ve výuce veřejných financí). Kladně přitom 
hodnotím skutečnost, že diplomant se nepohybuje jen v rovině pozitivní analýzy, ale 
zkoumá i sociální a mravní (tedy normativní) souvislosti půjček. To je oblast, kterou 
ekonomové nezřídka „opomíjejí“. Za informačně hodnotnou považuji i 
„instrumentálně“ pojatou část 4.4, která podává přehlednou informaci o registrech 
v České republice (zejména bankovním a nebankovním registru klientských informací, 
centrálním registru úvěrů).
Pátá kapitola řeší (z hlediska tématu práce) kardinální problém. Jím je zkoumání vývoje 
zadluženosti domácností v České republice. R. Kouřil prokazuje velmi dobré analytické 
schopnosti. Na základě dostupných údajů o ekonomické situaci v ČR dovede vyvozovat 
validní závěry. Kladně hodnotím, že diplomant nesetrvává pouze u konstatování, avšak 
hledá sociální a politické souvislosti zkoumaného problému, čímž daný problém 
posouvá do roviny předmětné analýzy „veřejné a sociální politiky“. K tomu pohlíží na 
zkoumaný problém prostřednictvím fenoménu „příjmové chudoby“ a „optikou“ vývoje 
zadlužeností domácností v ČR. Celý problém je tak pojatý dynamicky, v perspektivě 
(„prognóze“), kam směřují trendy zadluženosti domácností. Analýza této kapitoly 
vrcholí ve zkoumání role spotřebitelských úvěrů jako faktorů působících na zadlužování 
domácností. Autor se pohybuje v rovině ekonomicko-sociální analýzy, přičemž se opírá 
o existující empirické průzkumy domácností z hlediska očekávání dopadů současné 
ekonomické krize. Analýzu dat opět dovádí do roviny, která je typická pro obor, v němž 
obhajuje svoji diplomovou práci (viz např. s. 52 a násl.). Dokonce bych v této části
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zvažoval zařazení samostatného paragrafu věnovaného „morálnímu hazardu 
spotřebitelských půjček“, jak např. naznačuje text na straně 53.
Následující kapitola (šestá kapitola) totiž analyzuje negativní důsledky spotřebitelského 
úvěru, do jehož množiny patří i takové úvěry, které jsou spjaty s „morálním hazardem“2. 
Negativním důsledkem je fenomén exekuce. R. Kouřil se jí věnuje v pohledu 
ekonomických a sociálních důsledků. Opětně prokazuje velmi dobrou ekonomickou 
analytickou schopnost, přičemž daný problém neredukuje jen na ekonomický rozměr, 
nýbrž upozorňuje, že důsledky exekuce mají „devastující dopad, finanční i psychický“ 
(s. 56). Tuto skutečnost dále dokládá na dvou příkladech, přičemž upozorňuje (případ 
druhý), že „takovýchto příkladů jsou tisíce“ (s. 57). To samozřejmě s sebou ponese 
závažné sociální a politické dopady (otřesy). Diplomant přitom analýzu opírá o „exekuci 
v číslech“ (paragraf 6.3). Analýza vývoje soudních exekucí v ČR je alarmující. 
S ohledem na diplomantovy analytické schopnosti a způsobilost k formulování 
syntetických závěrů se v této části nabízel pokus o formulování návrhu preventivních 
opatření v této oblasti3.
Kapitola sedmá se zabývá analýzou institutu insolvenčniho zákona. K dané analýze 
nemám žádné obsahové připomínky, pouze okrajovou (formální) připomínku, kdy autor 
text ihned pod nadpisem (s. 59) dělí na část 7.1, přičemž část 7.2 již nenásleduje. Je to 
do jisté míry „odůvodnitelné“ tím, že daný text má jen 2,5 strany4.
Kapitoly 8, 9, 10, 11 považuji za nejpřínosnější se zřetelem na zvolené téma a
„veřejně-politický“ aspekt problému. Kapitola osmá se zabývá sociální analýzou 
problému, kdy diplomant na základě předchozí zmiňované analýzy „příjmové chudoby“ 
řeší problém sociální ochrany. Vychází přitom z existujících autorit (Sirovátka), 
legislativních předpisů (zákon č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře, ve znění 
pozdějších úprav) a dalších relevantních zákonů. Analýza je založena na deskripci, 
přičemž diplomant se ztotožňuje s názorem, že sociální systém nesmí být demotivační 
(s. 64). Kapitola osmá je vlastně prologem k deváté kapitole, která se přímo týká tématu 
diplomové práce, neboť řeší „pomoc při řešení zadluženosti domácností“. R. Kouřil se 
zabývá „institutem pomoci“, jmenovitě poradnou při finanční tísni, a to právě ve vztahu 
ke spotřebitelskému úvěru a cílovým skupinám, jímž je poskytována poradenská 
činnost. Dluhová problematika je zkoumána z pohledu autorovy kritické analýzy 
legislativního stavu v této oblasti, zejména „bezmocnosti státu“ k výkonu účinné 
kontroly na finančním trhu. R. Kouřil přitom taxativně vyjmenovává problémy (s. 66 -  
67), které je potřebné řešit. Daná doporučení jsou hodnotná a představují přínos práce. 
Diplomant i stručně (část 9.2) zmiňuje problém finanční gramotnosti. I když daná otázka 
(vzhledem k rozsahu 1,5 strany) zůstává spíše naznačena, je  i takto pojatá zmínka velmi 
cenná. Finanční gramotnost (v podmínkách ČR spíše negramotnost) je totiž 
pravděpodobně možná jedním z nej podstatnějších faktorů negativních dopadů 
spotřebitelských úvěrů domácností v ČR. Diplomant tak nastolil problém (téma), na 
které by, podle mého soudu, mohla odpovědět katedra veřejné a sociální politiky 
rozsáhlým teoreticko-empirickým výzkumným projektem podávajícím systémová 
doporučení k řešení problému.
Ostatně diplomant se o dílčí řešení problému pokouší (kapitola 10.), kdy provádí 
výzkum finanční situace domácností za období let 2008 -  2009 na vlastním vzorku

2 Tento morální hazard je  podle mého soudu (minimálně v některých případech) spjatý s vládním selháním. 
Ostatně diplomant - viz moje otázky do diskuse - se může k tomuto problému vyjádřit.
3 Tam také směřuje jedna z mých otázek.
4 Osobně bych spíše daný text -  vzhledem kjeho  malému rozsahu - začlenil do logiky diplomové práce ve 
formě paragrafu. K této  mojí poznámce však nepokládám za potřebné se vyjadřovat v diskusi. Jde spíše o 
poznámku, která může mít pro autora význam při psaní jiných rozsáhlejších prací.
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metodou osobních rozhovorů s využitím standardizovaného dotazníku. Prokazuje 
přitom, že si osvojil odpovídající empirické metody vědecké práce a že ze zjištěných 
informací dovede vyvozovat patřičné závěry. Tuto část práce považuji za prokazatelně 
nejpřínosnější. Závěry, které obsahuje část 11. (diskuse) a část 12. (závěr), pokládám 
z hlediska fenoménu pasti chudoby, za varující. Autor také v této souvislosti uvádí, že 
„problematika zadlužování domácností je velmi aktuální a nelze před ní zavírat oči. 
Způsobuje, a při neřešení bude způsobovat, ještě větší problémy než dosud“ (83). S tím 
nelze jinak, nežli souhlasit. Je žádoucí hledat komplex odpovědí na tuto otázku, jak ji 
řešit. Na řadu z nich poukazuje diplomant v závěru práce.

e) celkový přínos práce („přidaná hodnota“ diplomové práce)
Diplomová práce je zjevně přínosná. Z praktického hlediska jde o zdařilou přehledovou 
práci, která může být využita ve vzdělávacím procesu. Z hlediska teorie jsou přínosné 
poznatky, které přináší vlastní výzkum.

Otázky do diskuse:
1. Jaké faktory a opatření k prevenci vůči možné pasti chudoby plnoucí ze 

spotřebitelských úvěrů považujete za klíčové?
2. Vyjádřete se k problému „morálního hazardu“ v oblasti spotřebitelských úvěrů.
3. Jaká je podle vašeho názoru celková prognóza zadlužování domácností v ČR a podíl 

spotřebitelských úvěrů na zadlužování domácností?

Celkový závěr:
Diplomová práce odpovídá obsahovým i formálním náležitostem kladeným na diplomové 
práce. Autor prokazuje velmi dobré tvořivé schopnosti k analýze problémů a prokazuje, že 
dovede samostatně a původně (viz vlastní výzkum) řešit aktuální problémy. Diplomovou 
hodnotím jednoznačně pozitivně. S ohledem na výše uvedené hodnocení ji doporučuji 
k obhajobě.

V Praze, 3. června 2009

Prof. PhDr. František Ochrana, DrSc.
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