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Předložená bakalářská práce má 54 stran autorského textu členěného do osmi hlavních 

kapitol. Vzhledem k tématu předložené práce je odkazovaná literatura dostačující, je 

relevantní k tématu, je výlučně domácí provenience a aktuální co do zpracování, autorů i data 

vydání. Text graduační práce je doplněný terminologickým slovníčkem a seznamem několika 

poraden tématicky zaměřených k cílové skupině zadlužených občanů.

V současnosti jsou otázky vztahující se k problematice gramotnosti či zejména

zadlužování, základem Národního programu ekonomické stability. Ten je zaměřen na 

všechny občany, kteří se dostali do finančních a ekonomických problémů zásadně 

ovlivňujících jejich život. Z tohoto hlediska je Česká republika prostorem mnoha krizových 

scénářů. Počet lidí, kteří mají více dluhů, než jsou schopni zvládnout, hrozí jim exekuce, 

nezaměstnané, lidi s nízkými příjmy,  narůstá a je cílem práce mnoha sociálních pracovníků.

Lze proto konstatovat, že bakalářská práce reaguje na aktuální a potřebné společenské téma.

Teoretické zpracování gramotnosti jako celku a zejména zpracování složek finanční 

gramotnosti, peněžní, cenové, rozpočtové včetně správy osobního či rodinného rozpočtu, 

odpovídá úrovni současného vědeckého poznání v této oblasti, autorka se opírá o  

bibliografické zdroje, jež jsou aktuální. Celkově je předložený text  pěkně formulován, dílčí 

tvrzení jsou logicky seřazená a spějí k cíli či dílčím závěrům.

Šetření ve formě aplikace kasuistickou metodou vhodně doplňuje problematiku 

finanční negramotnosti, je metodologicky správně strukturované, obecně odpovídá 

společenským problémům a potřebám a navíc reaguje a předjímá historickou  i současnou 

složitost řešení v České republice.

Poznámky k textu:

 Zjistila jste vztahový rámec mezi gramotností jako celkem zahrnujícím i čtenářskou či 

funkční negramotnost a stavem či důsledky finanční negramotnosti? Proč je 

předluženost sociální otázkou? Uveďte nástroje sociální práce s touto cílovou 

skupinou.

 Prosím o analýzu pojmu „patologie jako příčinami důsledek finanční negramotnosti.

Prosím o návrhy řešení nástroji sociální práce.



Diplomovou práci doporučuji k obhajobě s navrhovanou klasifikací výborně.
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