Posudek vedoucího práce
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Sociální analýza zadlužených na Praze 3, Žižkov
Výběr tématu:
Téma bakalářské práce je aktuální a dobře volené. Při prudce rostoucí zadluženosti
obyvatelstva nejprve hypotékami a v současnosti spotřebními úvěry je sonda do procesu a
důvodů zadluženosti v konkrétním sociálním prostředí (Prahy 3) očima profesionálního
účastníka velmi záslužná práce.
Struktura práce:
Struktura je dobře volena. Po povinném úvodu diplomantka vysvětluje pojmy, se kterými
pracuje, a rekapituluje pojetí a vývoj problému. Neopomenula provést stručné srovnání
s evropským zahraničím. Na to navazuje logicky druhá kapitola, která stručně analyzuje
právní rámec, ve kterém se diplomantka pohybuje. To jí dává prostor pro analýzu sociálních
souvislostí a dopadů zadluženosti, a končí obecnou část kapitolou o sociální práci s dlužníky,
identifikuje cílové skupiny, pokouší se o typologii dlužníků, o popis jednotlivých fází této
práce a končí popisem možností jak řešit zadluženost. V praktické části na 8 stránkách přináší
data k situaci v Praze 3, kde pracuje, a výsledky rozhovorů s exekutory. Struktura je logická,
text dobře navazuje jeden na druhý, což čtenáři umožňuje vnímat šíři i hloubku problému
zadluženosti.
Hodnocení práce:
Diplomantka si jako cíl vytkla „zmapování příčin vedoucí k zadluženosti respektive
předluženosti občanů, jejich důsledky a dále zjistit možnosti řešení a prevence“. Tento cíl
práce splňuje v dostatečné šíři a demonstruje na vlastních zkušenostech z práce v městské
části Prahy 3.
V části věnované výsledkům výzkum se autorka pokouší odhalit faktory, které mohou mít
vliv na zadluženost daného vzorku. Vzorek je vztažen k 201 osobám, jejichž dluh řešil jeden
ze soudních vykonavatelů Obvodního soudu Prahy 3.Vzorek byl vybrán náhodně a zpracován
kvantitativní technikou. Přitom se soustředila na zadluženost klienta z hlediska pohlaví, věku,
vzdělání, zaměstnání, národnosti, majetkových poměrů a zkoumá jejich vzájemné souvislosti,
jaké jsou nejčastější možné způsoby jak se vyhnout dlužní odpovědnosti a jaká je
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informovanost zadlužených o možné pomoci. Výsledky řízeného rozhovoru se soukromými
exekutory jsou prezentovány v kapitole 6.
Autorka pracoval s representativním souborem odborných prací v češtině, se stejným počtem
internetových serverů, z nichž některé byly v angličtině. Tím splňuje podmínku práce se
zahraničními zdroji.
Kladem práce je i to, že pracovala přímo s právními dokumenty, nikoliv jen s výklady o nich.
Po formální stránce lze autorce vytknout některé překlepy v českém a chyby v anglickém
textu, které však práci neznehodnocují. Jinak splňuje všechny náležitosti, které se na
bakalářskou práci kladou.
Po celou dobu úzce spolupracovala s vedoucím práce a jednotlivé otázky konsultovala.
V práci je patrný velký podíl vlastního vkladu autorky.
Práci hodnotí jako výbornou.
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