
Oponentský posudek bakalářské práce Lucie Chocholaté 
„Úvod ke studiu řešení otázek chudoby (Kampaň lidské podpory jako příklad nového 

přístupu)“ 
 
 

Cíl své práce autorka zmiňuje hned v úvodu na straně 5. Jedná se jí především o to 
„zmínit současný stav a položit tak základy pro náčrt charakteristik některých nových přístupů 
v řešení chudoby“. 

Autorka se pak snaží v první části práce seznámit čtenáře s jednotlivými aspekty 
chudoby (příčiny a důsledky, generový aspekt chudoby, ekonomické faktory, kolonialismus 
atd.). 

V druhé části práce představuje autorka Kampaň lidské podpory (dále jen KLP) jako 
nástroj na řešení otázek chudoby. 

Práce je doplněna relativně bohatými přílohami včetně fotografické dokumentace 
z programu KLP. 

 
Po formální stránce je práce pečlivě zpracovaná, což platí také o relativně bohatém 

seznamu literatury a příloh. U příloh bych vytkla snad je to, že nejsou vázány přímo na text a 
tak vlastně není zcela zřejmé, za jakým účelem jsou uvedeny právě tyto a nikoli jiné přílohy. 

Po obsahové stránce mám výtek několik. Autorka si zvolila velmi abstraktní a veliké 
téma – totiž chudobu. Právě toto velmi široké zaměření práce de facto znemožnilo zpracovat 
téma důkladně. Autorka se tak velmi často uchyluje k paušalizacím a nemístným zobecněním 
(např. strany 20 – 21, 24, 29, 39 apod…). Abych uvedla jen malý příklad – na straně 29 a dále 
se autorka zaměřuje na celý africký kontinent a popisuje příčiny vzniku chudoby, včetně 
kolonialismu, kterému přičítá velkou vinu. Bohužel autorka např. nereflektuje fakt, že i 
v dnešní Africe existuje velká různorodost a jednotlivé státy se od sebe značně liší (ze své 
osobní zkušenost mohu posoudit situaci ve třech státech – tedy Tunisku, Rwandě a Ugandě a 
de facto nelze o těchto státech mluvit pod krycím názvem Afrika). Autorka pak tuto 
různorodost ani nereflektuje. 

Vzhledem k tomu, že zadání velmi obecného tématu autorku nutí ke generalizacím, 
nevyhne se pak ani nepodloženému hodnocení. Na straně 27 tak např. tvrdí, že je 
kolonialismus neomluvitelný, aniž by toto své tvrzení dokládala. Na mnoha místech pak má 
práce nádech spíše aktivistického letáku, než bakalářské práce. 

Autorce se nepodařilo teoretickou částí vytvořit aparát k tomu, aby v následující sedmé 
kapitole mohla dokázat, že jí vybraný program KLP je skutečně tím správným. Navíc bohužel 
předkládá právě jen tento jeden program, aniž by vůči němu zaujala kritický postoj a 
ohodnotila ho např. na základě vybraných kritérií. 

 
Přes tyto zásadní výhrady je nutno připustit, že se autorka pokusila o relativně slušnou 

práci s literaturou a pokud odhlédnu od povrchnosti práce, pokusila se nahlédnout téma 
chudoby alespoň z nejrůznějších úhlů pohledu. 

Pro obhajobu bych však doporučila zvolit strategii konkretizace této velmi obecné práce 
a proto navrhuji tato témata: 

- vybrat alespoň jeden další projekt směřující k odstranění chudoby a kriticky ho 
srovnat s projektem KLP 

- vybrat příklad jedné ze zmiňovaných zemí a podívat se na problém chudoby 
v určitém drobnohledu 

 
 



Tato témata doporučuji především proto, aby měla autorka šanci dokázat svou schopnost 
kritického myšlení. 

Přes všechny výše zmíněné výtky navrhuji práci k obhajobě a navrhuji 20 kreditů. 
 
 
V Praze dne 1.11.2006  
Mgr. Dana Moree 

 


