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Kamila Kosinová: Dětská chudoba
Bakalářská práce

Oponentský posudek

Téma bakalářské práce Kamily Kosinové je velmi aktuální a vhodně vybrané. Struktura práce 

je navržená v souladu s požadavky na bakalářské práce, autorka formuluje cíle a otázky, ve 

stručnosti popisuje použité metody a věnuje se teoretickým východiskům. Jde o práci spíš 

popisnou či rešeršní. 

Ve svých cílech si autorka vytknula popsat dětskou chudobu v ČR a její porovnání s dalšími 

evropskými státy, a tento cíl alespoň v základních obrysech naplnila. 

Je ale otázkou, zda zvolený přístup, je ten nejvhodnější. Už v teoretickém zakotvení začíná 

poněkud obcházet dané téma, když se věnuje obecným konceptům chudoby a způsobům 

jejího měření (což je zcela v pořádku), ale zároveň nedostatečně jasně vymezuje, jak se tyto 

koncepty dají aplikovat na dětskou chudobu. 

Ve svém oponentském posudku chci dále upozornit na některé vybrané konkrétní pasáže, 

které považuji za problematické.

Poněkud nelogické má členění kapitola 4. Rozhodující činitelé při vzniku chudoby, kde 

autorka  avizuje představit faktory pro vznik chudoby, ale hned další podkapitola 4.1 se týká  

státních zásahů jako způsobu eliminace chudoby. Celá tato pasáž se zdá být jenom velmi 

stručným nakousnutím problematiky, která by vyžadovala mnohem preciznější přístup. 

Variantou by bylo její úplné odstranění a včlenění do 5. kapitoly, která se věnuje sociálním 

opatřením ze strany státu. Pro některé části textu je také trochu nedůsledné citování pramenů, 

ze kterých autorka vychází. To ale považují za přehlédnutí.

U SWOT  analýzy sociální politiky při boj s chudobou (kapitola 5.4) není jasné, zdali se týká 

dětské chudoby nebo chudoby obecně. S názvem práce určitě více koresponduje první 

možnost, ale podoba analýzy je zaměřená spíše na „obecnou“ chudobu. A rovněž není jasné, 

k čemu v následujícím textu tato analýza slouží. Nestálo by za to SWOT analýzu udělat až 

v souvislosti s poznatky o její podobě v ČR?

V textu se rovněž dvakrát objevuje stejný graf (č.1 a č.4) s uvedením dvou různých zdrojů.

V kapitole 6.4 autorka konstatuje, že ke zmapování vývoje dětské chudoby neexistuje 

dostatek dat. To asi není zcela vhodné konstatování. Sama autorka používala poměrně bohaté 
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zdroje dat (což je chvályhodné), ale bohužel se vůbec nedostala k tomu, aby je nějak kriticky 

zhodnotila a byla tak schopná je porovnat.

Všechny zmiňované problémy jsou ilustrací problému základního, kterým je to, že autorka si 

nedostatečně vymezila a omezila téma a nechala ho na sebe „padnout“ v celé jeho šíři. To ale 

vedlo k tomu, že se sice dotkla mnoha důležitých okolností, ale všech jenom povrchně a 

z dálky. Dobrou ilustrací tohoto nevypořádání se s tématem je Závěr.

Přes velké nedostatky této bakalářské práce ji doporučuji k obhajobě, ale vzhledem k

úrovni jejího zpracování ji navrhuji ohodnotit jako dobrou. 

Otázky do diskuse: Jak je to se sociálním vyloučením dětí? Je to tak, že sociální vyloučení 

rodičů znamená automatické sociální vyloučení dětí? Kde, podle názoru autorky, existují 

možnosti pro zlepšení situace dítěte tak, aby bylo možné omezit „dědění“ sociálního 

vyloučení?

V Praze dne 6.6. 2012                                                          Mgr. Michaela Šmídová, Ph.D.




