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Autor si pro svou bakalářskou práci zvolil téma, které je v současnosti jedním z nejpalčivějších problémů české 
společnosti.  Neutěšená  a  často  bezvýchodná  situace  chudých  či  sociálně  znevýhodněných  občanů  není 
sociálním státem brána dostatečně v potaz a je zde ponechán široký prostor pro ty, kdo chtějí na daném stavu 
profitovat. 

Autor  se  pustil  do  velmi  naléhavého  problému  českých  sociálně  vyloučených  osob,  který  ještě  téměř  není 
zmapován literaturou, a kde se často pachatelé zaměňují s oběťmi a příčiny s následky. Proto mi v práci chybí 
jakýsi “rozcestník”, nebo průvodce  textem, díky němuž by byl  čtenář schopen rozumět  logice celého výkladu 
problému. Na  práci  je  zřejmé,  že  autor  pravděpodobně  neměl  čas  na  zpracování  informací,  kterých  se mu 
podařilo  sebrat  opravdu mnoho.  Není  však  v možnostech  rozsahu  bakalářské  práce  nabídnout  řešení  celé 
situace,  a proto by bylo  adekvátní  volit  si míru  konkrétnosti  cíle práce podle  rozsahu práce. Autorovi  tento 
proces ztěžoval i fakt, že na daný problém v České republice zatím příliš textů zpracováno nebylo a celkově ani 
českou  veřejnou  či  sociální  politikou  nebylo  artikulováno  jednotné  stanovisko  a  postoj  k řešení  tohoto 
problému. To jsou patrně důvody, proč je formulace cíle práce odlišná v úvodu, v závěru, a zároveň od toho, o 
čem pojednávají kapitoly textu.  

Problém je samozřejmě velmi komplikovaný a netriviální a je těžké si ho strukturovat, když jsou některé z příčin 
problému  způsobeny  samotnými  státními  intervencemi.  Bakalářská  práce  si  ale  zaslouží  transparentnější 
strukturaci a alespoň stručné uvedení a představení pojmů nebo kategorií, se kterými hodlá autor pracovat. Dle 
mého  názoru  základem  v  této  tematice  je,  aby  autor  vymezil  odborné  stanovisko  ke  konceptu  zneužívání 
sociálních dávek a aby reflektoval kontext jeho použití při rozhovorech a vůbec při strukturaci problému.  

Autor totiž volně zaměňuje termíny a kategorie, které jsou však zásadní pro pochopení významu celého textu. 
Ačkoliv  se  totiž  v realitě  často  překrývají  sociálně  vyloučení  občané  s dlouhodobě  nezaměstnanými  a 
předluženými lidmi a dokonce Romy, jde o různé skupiny lidí, jejichž situaci řeší jiná opatření. I když pro člověka 
zvenčí  jsou možná  tito  lidé  jedni a  ti samí, pro studenta sociální práce by  to neměli být  jedni a  ti samí. Text 
celkově není příliš učesaný a tak věty občas znějí spíše neformálně a jsou podávána nepodložená tvrzení. Obojí 
pravděpodobně  plyne  z toho,  že  autor  nezpracoval  rozhovory  tak,  aby  nad  nimi měl  nadhled,  ale  cituje  či 
parafrázuje mnohá zavádějící, nepravdivá, nepotřebná, neformální nebo rasistická tvrzení respondentů. Z práce 
je  cítit,  že  se  autor  pustil  do  velmi  zajímavých  a  hlubokých  vod  problému,  neměl  ale  patrně  čas  sebrané 
informace  utřídit  a  vést  je  jasným  směrem.  Pro  čtenáře  tak  není  příliš  jasné,  co  z čeho  vyplývá,  jak  spolu 
informace souvisí, v jakém jsou vzájemném vztahu. 

Nejvíce je to však patrné přímo u konceptu nepeněžních dávek na bydlení a energie, jež, jak vyplývá z kontextu 
práce,  autor  chtěl  testovat  a  zkoumat,  jaká  na  něj  bude  reakce  od  případných  klientů  nebo  sociálních 
pracovníků. Pokud jde o pointu celého výzkumu, je jeden zdroj, ze kterého o tomto konceptu autor čerpá příliš 
málo. Tím spíš, že jde o informace z webu jednoho z poskytovatelů energií ve Velké Británii.   

 

Cíl  výzkumu  bylo  prozkoumat možnosti  a  limity  nepeněžité  podpory  na  bydlení  ve  vztahu  k  předluženým 
rodinám. Vzhledem  k  tomu  že  výzkum pojednává o hypotetickém návrhu  autora,  který  je  “konfrontován”  s 
příběhy  a  životonázory  sociálně  vyloučených  lidí  z  Brna,  ve  skutečnosti  nebyly  zkoumány možnosti  a  limity 
nepeněžité podpory, ale byly provedeny rozhovory s aktéry, kterých se problém dotýká, aby vyjádřili svůj názor 
na  tento  návrh  řešení  problému. Otázky  v  šetření  navíc  nejsou  koncipovány  tak,  aby  se  došlo  k  nějakému 



závěru. Většina informací, které jsou v práci uvedeny jako odpovědi respondentů jsou sice tematicky související, 
ale spíše nahodilé názory a postoje respondentů. 
Je dobré, že autor používá vhodnou  literaturu pro metodologii výzkumu. Není však zřejmé, z  jakého důvodu 
autor  v  práci  často  doslova  cituje  výroky  respondentů.  Věty  jsou  často  neformální  a  celkově  jde  často  o 
nepravdivé,  nesmyslné  výroky,  které  není  důvod  uvádět  ve  zprávě  z  výzkumu  (např.  “…ve  společnosti  by 
nevznikaly antisemitské nálady, že cikáni mají byty a nikdo  je netrestá”). Zjistit postoj předlužených klientů k 
nepeněžitým dávkám na bydlení  je důležité, není však nutné uvádět  jejich doslovné názory na změnu politik 
(kolik miliard a miliónů by stát za co ušetřil) a na další odborné a technické parametry změny politik.  

Autor pracuje v  relativně velkým množstvím adekvátní odborné  literatury, chybí mu však nadhled a nenabízí 
své  závěry  a  nebo  závěry,  které  by  plynuly  z  jím  použitých  zdrojů.  Například mezi  teoretickým  rozborem 
problému  a  autorovými  návrhy  na  jeho  řešení  by mohlo  být  alespoň  krátné  uvedení,  shrnutí  předchozích 
závěrů. 

Reflexe  výsledků  výzkumu  je  na  nižsí  úrovni,  než  bych  předpokládala  od  člověka,  který  se  podle  všeho  v 
poblematice  tak dobře orientuje. U dobré praxe  ze  zahraničí nestačí, že  jsou  z ní klienti  i  sociální pracovníci 
nadšeni a tak v práci chybí reflexe celého kontextu zavedení opatření nepeněžního hrazení za bydlení a energie 
– politické prosazení, zájmy, apod.. 

Formální  úprava  práce  je  na  vysoké  úrovni.  Poznámkový  aparát  odpovídá  nárokům  na  bakalářskou  práci. 
Jediné, co by bylo možné vytknout  je, že seznam  literatury není  řazen podle abecedy.  Jazyková úroveň textu 
není dostačující pouze v  částech  textu, kde  se autor  snaží parafrázovat  respondenty a přebírá  jejich  slovník. 
Jinak je v pořádku. Stylistika a srozumitelnost textu je dobrá. 

 

Navrhuji hodnocení D, tedy 2‐ 

Otázky k obhajobě: Reflektuje autor nějaké další aspekty problematiky, díky nimž by  zavedení nepeněžitých 
dávek na bydlení a energie nemuselo  vést  ke  zlepšení dluhové problematiky?  (Placení nájmu a energií není 
jediným důvodem předlužení…) 


