
Oponentský posudek na diplomovou práci Kláry Kadlčkové: Česká škola 

sociální politiky a její představitelé 

 

1. Diplomová práce má zajímavé téma. Autorka se zabývá českou školou sociální 

politiky a   práce zahrnuje autory, tvořící v období před první republikou a za první 

republiky. Cílem práce je podat přehled o tvorbě těchto autorů a o jejich pohledu na 

sociální problematiku a její hlavní otázky. Jedná se o téma, které dosud nebylo uceleně 

a podrobně zpracováno. 

2. Diplomová práce je strukturována do pěti tematických kapitol. Autorka začíná 

přehledem historického vývoje sociálního zákonodárství v Německu a Rakousko-

Uhersku a posléze v nově vzniklém Československu. Další kapitola je věnována české  

škole sociální politiky a jejím hlavním představitelům (Bráf, Masaryk, Macek, Engliš) 

a zejména Josef Gruber, jehož dílo je zpracováno v samostatné kapitole. Práce ústí do 

shrnutí přínosu těchto autorů pro sociální politiku své doby a tudíž i pro jejich 

následovníky. 

3. Diplomová práce je postavena především na prezentaci myšlenek a sociálně 

politických témat, kterými se výše uvedení autoři zabývali. Vlastní přínos autorky pak 

je v strukturaci zpracovaných témat a vlastních komentářích k prezentovaným 

oblastem sociální politiky. Zde by práci prospělo tyto úvahy prohloubit, případně více 

uvažovat o jejich významu ve vztahu k dalšímu vývoji sociální politiky. Práci by též 

prospělo věnovat více prostoru dobovému kontextu: sociálním problémům, které 

příslušné období řešilo. Např. časopis Sociální revue a jím zpracovávané analýzy 

sociálních problémů  by byly v tomto kontextu zajímavým doplněním myšlenek a děl  

(např.rozbor  chudinství, nezaměstnanosti, atd.). Více pozornosti mohlo být rovněž 

věnováno věcnému přehledu řešených sociálně politických problémů a otázek.  

Poměrně zdařilá je kapitola o zhodnocení přínosu těchto autorů. V závěru práce 

naopak autorka již tyto své myšlenky pouze opakuje.  

4. Celkově konstatuji, že diplomová práce splňuje požadavky, kladené na tento druh 

prací a doporučuji diplomovou práci předložit k obhajobě. V jejím rámci prosím 

autorku, aby zkusila říci, kterými sociálně politickými problémy se tuto autoři 

především zabývali  a jak jsou tato témata dnes aktuální. Po úspěšné obhajobě 

navrhuji diplomovou práci hodnotit jako velmi dobrou až dobrou. 

 

                                                                     PhDr. Gabriela Munková, CSc. 


