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Chocholatá, Lucie: Úvod ke studiu řešení otázek chudoby  
(Kampaň lidské podpory jako p říklad nového p řístupu). Bakalá řská 
práce, FHS UK, Praha 2006, 63 s., 27 s. p říloh. 
 
 
 Téma, které si Lucie Chocholatá vybrala pro svou b akalá řskou práci, 
je téma obtížné, pro sou časný sv ět základní a samo o sob ě plné paradox ů. 
Existence nesmírné chudoby vedle p řebujelého bohatství je paradoxem 
nejv ětším, volajícím po řešení dokud je čas. Jde o zvláš ť naléhavý 
problém, který jakoby se neustále vzdaloval. Objevu jí se stále nové 
teorie, zkouší se další praktické kroky, jsou nabíz ena další a další 
varianty řešení.  
  
 V tom také spo čívá obtížnost zpracování. V genezi práce muselo doj ít  
k ur čité krizi, kdy si autorka brzo uv ědomila, že nem ůže p řistoupit 
k hlavnímu tématu in medias res a provést zd ůvodn ění nového praktického 
přístupu, který dnes praktikuje a rozvíjí po celém sv ět ě celá řada 
humanistických organizací. Bylo zapot řebí zpracovat teoretické východisko, 
z n ěhož nový zp ůsob řešení vychází. Ale i to není bez problém ů:  

-  Určit ě nemůže jít a také nejde o řešení jediné, ani definitivní. I to 
je v posledních letech v neustálé prom ěně, je dopl ňováno a 
zpřesňováno praktickou zkušeností a dosaženými výsledky.  

-  Velkým problémem jsou informace: osm stran odkaz ů k literatu ře, 
z toho skoro t ři strany informací z internetových zdroj ů hovo ří za 
vše. K tomu je nutné zd ůraznit, že se autorka opírala o informa ční 
zdroje kvalitní, ve své v ětšin ě cizojazy čné (viz p řílohy).  

-  V omezeném po čtu stran bakalá řské práce nebylo možné podrobné a 
hluboké kritické zpracování. Nejen intuitivn ě, ale s plnou znalostí 
věci proto mohla upozornit a vypo řádat se s hlavní obtíží: „Tou je 
dostupnost a ucelenost informací o událostech, jedn ání i p řístupech, 
které nelze ozna čit v žádném p řípad ě jako humánní a často dokonce 
překra čují legální rámec.“  

-  Díky osobním zkušenostem a vlastní angažovanosti se  Lucie Chocholatá 
v této záplav ě informací pln ě zorientovala: Poda řilo se jí tak 
zpracovat východisko, které se stalo základem pro d ruhou část, pln ě 
věnovanou novým p řístup ům k řešení chudoby. 

 
Prvá polovina práce se tak stala odrazovým m ůstkem ke stru čnému,p řitom 

však výstižnému zd ůvodn ění princip ů, kterými se řídí od roku 1995 Kampa ň 
lidské podpory: princip vzájemnosti, princip autoor ganizace, preferování 
dobrovolnictví a ekonomické samostatnosti.  

Nakonec autorka seznámí čtená ře pou čeného z p ředchozího výkladu na 
deseti stranách s jedenácti projekty, které v praxi  Kampaň lidské podpory 
realizuje.  

 
V záv ěru práce (kap.9. Záv ěr) Lucie Chocholatá s v ěrohodnou skromností 

konstatuje rychlou prom ěnlivost sou časného sv ěta, a tím i pot řebě se touto 
problematikou neustále teoreticky i prakticky zabýv at. Problémem chudoby, 



má-li být úsp ěšně řešen, se musí stát centrem v ědecké, ale i ve řejné 
pozornosti. P ředložená bakalá řská práce je jedním z takových dobrých, a 
řekl bych, že úsp ěšných po čin ů.  

 
Proto navrhuji ohodnotit tuto bakalá řskou práci (také podle výsledk ů 

obhajoby) v rozmezí 42 – 46 kredity. 
 
 
 
V Praze dne 17.10.2006     Ladislav Hrdý 

 


