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Aktuálnost tématu: 
Autorka si pro svou práci zvolila tematiku vývoje systému sociální pomoci v ČR od roku 1989. 
Podrobněji se v práci zabývá institutem hmotné nouze, upraveným zákonem č. 111/2006 Sb. O 
pomoci v hmotné nouzi. Pohled na dvacetiletý vývoj sociální pomoci v oblasti poskytování dávek je 
velmi poučný a mohl by sloužit k zamyšlení i současným aktérům sociálních reforem. 
Cíle práce a jejich naplnění
Hlavním cílem práce je podle autorky „analýza a zhodnocení současného systému
sociální pomoci v České republice a formulace doporučení pro odstranění případných
nedostatků a omezení v systému sociální pomoci“. Dále formuluje autorka ještě dílčí cíle, které a 
hlavním cílem korespondují. Cíle práce byly naplněny na solidní úrovni.
Metodologie
Metodologická kapitola je součástí části o vymezení problému. Autorka využívá kvalitativních 
metod výzkumu, ve vlastním šetření pak polostrukturovaných rozhovorů. Kapitola je zpracována 
přehledně, zvolené metody i práce s nimi odpovídají tématu i cílům práce.
Obsah  práce
Práce je rozdělena do čtyř částí, po úvodním vymezení problému, definici cílů, formulaci 
výzkumných otázek a metodologii následuje část věnovaná teoretickým východiskům. Ty jsou pro 
téma práce bezesporu adekvátní, jejich propojení s dalšími částmi práce však není zcela zřejmé. 
Nejasné je i strukturování konceptu nerovnosti a chudoby do dvou subkapitol. (2.1 a 2.2)
Stěžejní částí práce je kapitola 3, kde se autorka zabývá vývojem systému sociální pomoci v období 
od roku  1990 dosud. Pro přehlednost je část členěna na subkapitoly, na jejichž konci je shrnutí.
Údaje ze statistik, dokumentů a analýzy právního rámce doplňují poznatky z provedených 
polostandardizovaných rozhovorů. Dobře je zpracovaná část o současné situaci po účinnosti zákona 
111/2006 o pomoci v hmotné nouzi. Je doplněna i modelovým případem variant výše pomoci 
v hmotné nouzi. 
Závěry práce (část 4.) jsou formulovány jako odpovědi na jednotlivé problémové okruhy.
Formální úprava práce
K formální stránce textu nemám připomínky. Je psaná jazykem vhodným pro odborný text, odkazy 
a citace jsou v textu vyznačeny, seznam použité literatury a zdrojů je uveden na konci práce. Trochu 
problematické se mi jeví přílohy práce. Je zde jediná tabulka, která vzhledem k formátu mohla být 
bez potíží zařazena do příslušné části textu.

Celkové hodnocení práce:
Přes uvedené připomínky doporučuji diplomovou práci Marcely Redlerové práci k obhajobě a 
v případě úspěšného průběhu obhajoby navrhuji hodnotit ji jako velmi dobrou.

V Praze, 12.6.2011 Bohumila Čabanová
                  vedoucí práce






