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Aktuálnost tématu: Autorka si zvolila pro svoji bakalářskou práci v současné době vysoce aktuální 

a dosud „velmi nové“ téma zadluženosti českých domácností. 

 

Cíle práce a jejich naplnění: Autorka jasně formuluje hlavní cíl práce, kterým je zjištění příčin 

zadlužování domácností v české republice. Hlavní cíl autorka dále rozpracovává do dílčích 

operativních cílů a stanovuje si jasné výzkumné otázky.  

 

Metodologie: Autorka má jasně popsanou metodologii a zdroje dat. Oceňuji autorčin kreativní 

přístup při hledání respondentů – dlužníků na internetových stránkách hyperinzerce.cz za finanční 

odměnu. V souvislosti s touto kapitolou bych autorce vytkla, že se ve svém metodologickém 

přístupu neopírá o žádnou metodologickou literaturu. 

  

Obsah práce:  V kapitole 4. autorka nejprve vymezuje klíčové pojmy a dále práci vhodně ukotvuje 

v teorii chudoby a sociálního vyloučení, Baumanově teorii tekuté modernity. Zabývá se zde 

teoretickými sociologickými přístupy různých autorů k vnímání svého postavení jedinců. Součástí 

4. kapitoly je i sociologický pohled na přechod od hodnot  protestantské etiky k etice moderního 

kapitalismu. Autorka zde čerpá jak z české, tak i zahraniční literatury, prokazuje hluboký vhled do 

dané problematiky. Oceňuji, že autorka s teoretickými koncepty velmi zdařile pracuje i v dalších 

kapitolách, čímž vytváří konzistentní a logicky provázaný odborný text. 

Pátá kapitola je věnována analýze stavu zadluženosti v České republice v kontextu EU. V této 

kapitole autorka pracuje s odbornou literaturou, právními dokumenty i se statistickými daty. I přes 

omezené množství a dostupnost statistických dat, autorka dokazuje schopnost zralé argumentace 

podložené „čísly“. V rámci EU představuje autorka příklad Velké Británie, která má jednu 

z nejvyšších zadlužeností domácností v Evropě.  



 

 

 

V šesté kapitole autorka analyzuje faktory přispívající k zadluženosti domácností a v sedmé 

nastiňuje možnosti pomoci k zmírňování zadlužování domácností.  

Velmi se mi líbí nápad sestavit na základě analýzy dokumentů a expertních rozhovorů určitý profil 

dlužníka.  

V pečlivě formulovaném závěru autorka shrnuje základní zjištění práce. 

 

Formální úprava práce: Práce se velmi dobře čte, je psána „lehkým perem“, autorka prokazuje 

výbornou stylistickou dovednost. Autorka správně cituje literaturu a z  formálního hlediska splňuje 

předložená práce požadavky na bakalářskou práci.   

 

Celkové hodnocení práce: Při celkovém hodnocení jsem trochu „na vážkách“. Práce je dobře 

strukturována, logicky provázaná a obsahuje řadu zajímavých myšlenek, které autorka velmi 

vyzrálým způsobem dává do vzájemných souvislostí. Autorka prokazuje patřičný vhled do 

sledované problematiky a prokazuje umění pracovat s českou i zahraniční literaturou. Na druhou 

stranu v některých pasážích má práce až charakter eseje, bez opory v odborné literatuře či datech 

(např. str. 18 – poslední odstavec kapitoly 5.1 nebo u kapitoly vymezení klíčových pojmů). Také 

v metodologické části bych očekávala uvedení alespoň několika metodologických odborných 

zdrojů. I přes tyto připomínky se jedná o kvalitní práci, která naplňuje požadavky na bakalářskou 

práci. Proto ji doporučuji k obhajobě a hodnotím ji jako „velmi dobrou“ až „výbornou“ dle 

výsledků obhajoby. 

 

V Praze dne 11. 6. 2012          Mgr. Karolína Dobiášová 
                          
  


