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Výzkumným problémem této práce je dynamika vývoje krátkodobých a 

dlouhodobých spotřebitelských úvěrů domácností v ČR. Autor formuloval cíl práce poněkud 

neobratně, když uvádí na str. 7., že „Základním cílem bylo seznámit s fungováním 

finančního trhu se zaměřením na české domácnosti, prezentovat ucelený přehled o tom, jak se 

finanční trh podílí na stále se prohlubujícím zadlužování, jak přispívá ke vzniku krizových 

situací v domácnostech, ve vztazích mezi příslušníky domácností Namísto slova 

„seznámit“ zde bylo evidentně vhodnější použít slovo hodnotit, což také de facto odpovídá 

cílovému i metodickému zaměření této práce. Autor formuloval jednu zásadní výzkumnou 

otázku: „zda se zadluženost domácnosti stává sociálním problémem (myšleno zjevně českých 

domácností).

Z metodického hlediska jde o kombinaci několika metod v rámci metody Rapid 

impact assessment. Autor se soustřeďuje na vyhodnocení platné právní úpravy zkoumané 

oblasti finančních trhů. Aplikaci právních norem pak srovnává především se statistickými 

údaji, které poskytují souhrn výsledků fungování finančních úvěrových trhů v ČR (vývoj 

úvěrů, úspor, chudoby). Tyto údaje doplňuje také výsledky publikovaných a vlastních 

sociologických šetření, zaměřených na ekonomickou situaci domácností. Řadu dalších dat 

používá pro analýzu jednání subjektů na finančním úvěrovém trhu.

Diskutabilním bodem práce je její konceptualizace ve vztahu k předmětu, cíli a 

výzkumné otázce. Formulována výzkumná otázka implikuje možný společenský problém 

např. v podobě negativní externality jako důsledku nezvládnutého řízení rizika úvěrů. 

Explicitní konceptualizace problému by evidentně umožnila zaměřit lepší pozornost na 

ukazatele, s jejich pomocí by bylo zmožné hodnotit rizika negativních extemalit pro 

společnost, ale i domácnosti. Česká republika v tomto směru již po roce 1989 zkušeností
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selhání při řízení úvěrových rizik prošla. Autor nevyčlenil teoretické aspekty práce do 

samostatné části, ale věnuje se jim průběžně v rámci jednotlivých částí. Dává tedy přednost 

členění práce podle jednotlivých tématických okruhů a v jejich rámci se pak velmi orientačně 

věnuje také vybraným teoretickým přístupům.

Rada empirických kroků práce postupně vede ke zpracování analýz v rámci 

jednotlivých právních a ekonomických dimenzí. Na jejich základě autor dospívá k závěru 

negativní odpovědi na zkoumanou otázku, tj. stávající situaci českého finančního úvěrového 

trhu nehodnotí jako zásadní společenský problém (s využitím metody RIA). Upozorňuje 

přitom na některé diskutabilní dílčí problémy v nastavení parametrů nebankovních 

finančních trhů, které jsou předmětem kritické reflexe a s otázkou, zdali je  odpovídající je 

hodnotit jako lichvu a zda je potřebné tuto oblast dále právně regulovat. Autor se v této 

souvislosti věnuje také analýze alternativního přístupu k řešení spotřebitelských rizik 

v podobě bezplatné poradenské pomoci řešení problémů, vzniklých při zadlužení domácností. 

Autor kriticky reflektuje také aplikaci českého exekučního práva, která se stala v současnosti 

také předmětem veřejné diskuse.

Neřešenou otázkou zůstává samozřejmě dlouhodobý společenský efekt působnosti 

insolvenčního zákona, možné jiné externality „příliš tvrdé“ aplikace exekučního práva. Jinou 

otázkou je, co lze očekávat od poměrně významně rostoucího počtu exekucí, které však 

nejsou vnitřní podrobněji strukturovány. Jaké celospolečenské důsledky představuje takový 

vývoj. V práci se nabízí výzva k diskusi těchto obecnějších aspektů. Zvláště, když výzkumná 

otázka byla vymezena v poměrně obecné formě. Charakter zkoumaného procesu samozřejmě 

nevylučuje možnost i poměrně rychlých změn v jednání aktérů finančního trhu, takže 

autorova negativní odpověď o neexistenci společenského problému se v praxi může snadno 

změnit. Např. hodnocení aplikace poměrně nového insolvenčního zákona si nepochybně 

vyžádá delší čas. Podmínky pro dlouhodobé řízení rizik na finančním trhu budou odviset od 

dalšího vývoje v ostatních segmentech trhu.

Celkově navrhuji hodnotit práci jako velmi dobrou a to z důvodu méně 

systematicky propracované konceptualizace výzkumného problému, poměrně obecné a pouze 

jedné výzkumné otázce. Práce poskytuje celkový analytický pohled, odpovídající výzkumné 

otázce a zvolenému metodickému rámci RIA.
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