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Aktuálnost tématu: Autorka si vybrala téma dětské chudoby, které je stále aktuální jak z českého, 

tak z evropského pohledu. 

 
Cíle práce a jejich naplnění: Hlavní cíl popsat a vysvětlit fenomén chudoby dětí v České republice 

v kontextu Evropské unie autorka naplnila.  

 
Metodologie:  V práci se autorka zaměřila zejména na analýzu sekundárních dat, kdy čerpala z řady 

vhodně zvolených českých i zahraničních zdrojů.  

  

Obsah práce: V teoretické části autorka představuje zvolená teoretická východiska zahrnující 

koncepty chudoby, cyklu chudoby, možnosti jejího měření a věnuje se i souvisejícímu tématu 

sociálního vyloučení. V následující kapitole se autorka věnuje rozhodujícím činitelům při vzniku 

chudoby, kam zahrnuje jak státní zásahy, tak charakteristiku domácnosti. Z pohledu tématu by bylo 

pravděpodobně vhodnější začít charakteristikou domácnosti, kromě logického členění i z toho 

důvodu, že se jí autorka věnuje dosti podrobně. V páté kapitole Sociální opatření obsahuje mimo 

jiné i vyčerpávající přehled nástrojů politiky prevence a zmírňování dětské chudoby a oceňuji 

autorčinu snahu o SWOT analýzu sociální politiky při boji s dětskou chudobou. Škoda, že na 

SWOT analýzu nenavazují dále například doporučení pro zlepšení dané politiky. Šestá kapitola je 

zaměřena na riziko chudoby dětí v České republice a autorka kromě mapování situace v České 

republice porovnává Českou republiku i se situací v Evropské unii na základě již provedených 

výzkumů. Měla bych určitou výhradu k závěru, kdy autorka pouze stručně odpověděla na 

výzkumné otázky, které si v úvodu položila. Škoda, že v závěru nepropojila dílčí poznatky ze své 

práce.  

Obecně bych kladně ohodnotila autorčinu práci s odbornou literaturou a se zdroji dat. Na druhou 

stranu množství informací je někdy v samotném textu zahlcující a hlavní téma se ztrácí, navíc 



 

 

 

autorčin způsob prezentace informací často působí popisně.  

 

Formální úprava práce: Studentka v práci prokazuje stylistickou dovednost, dodržuje pravidla 

gramatiky, text je správně zformátovaný.  

 
Celkové hodnocení práce: Předložená práce je zcela v souladu s požadavky na bakalářskou 
práci. I přes již zmíněné výhrady doporučuji práci k obhajobě a navrhuji ji hodnotit jako 
„dobrou“ až „velmi dobrou“ v závislosti na oponentském posudku a průběhu obhajoby. 
 
 
V Praze dne 10. 6. 2012          Ing. Mgr. Olga Angelovská 
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