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Autor si zvolil velmi aktuální a relevantní téma předlužení a obtíží v oblasti bydlení. Velmi 

pozitivně hodnotím zaměření na možnosti nepeněžitých dávek sociální pomoci, jelikož se jedná 

o v ČR doposud velmi málo probádanou problematiku. 

V teoretické části práce autor vymezuje předlužení, sociální skupiny jím ohrožené a příčiny a 

důsledky předluženosti. Následuje kapitola věnovaná dávkám sociální pomoci. Chválím, že autor 

začíná vymezením předlužení a jeho stupňů, takže je od počátku zřejmé, o jaké skupině obyvatel 

se hovoří, když mluvíme o předlužených.  

Vytknul bych, že autor ne vždy uvádí zdroje, z kterých čerpal, což se týká zejména podkapitoly 

2.3 o rozhodčích doložkách, exekucích pomocí srážek z příjmů a smlouvách. Naopak oceňuji, že 

autor uvádí v příloze příklad smlouvy o nebankovní půjčce. 

Autor by měl být obezřetnější, pokud jde o užívání tvrzení, která nejsou příliš podložená, práce 

taková tvrzení místy obsahuje. Autor v takových případech většinou uvádí, že se jedná o jeho 

názor, nicméně nečiní tak vždy. Bakalářská práce, vzhledem k tomu, že se jedná o odborný text, 

by si zasloužila větší obezřetnosti ve vyjadřování autora. Ačkoli tento nedostatek nepovažuji za 

závažný, i vzhledem k zvolenému tématu, k němuž existuje velmi málo zdrojů a výzkumu, a je 

tudíž pochopitelné, že u řady otázek můžeme pracovat pouze s našimi domněnkami. 

Výzkum je celkově dobře zpracovaný. Autor dobře popisuje metody sběru a analýzy dat. Autor si 

klade výzkumný cíl: prozkoumat možnosti a limity nepeněžité podpory na bydlení ve vztahu k 

předluženým rodinám. Konkrétně prozkoumat, jestli a jaké ekonomické a sociální dopady by 

mohlo přinést zavedení nepeněžité podpory v oblasti bydlení, například formou poukázek.  

Uplatněná kvalitativní výzkumná strategie založená na provedení polostrukturovaných 

rozhovorů několika předluženými, sociálními pracovníky a majitelem nemovitostí umožnila 

naplnit výzkumný cíl. Ačkoli je zřejmé, že se jedná především o první sondu do problematiky. 

Práce přináší řadu zajímavých zjištění. Ukázalo se, že velmi pozitivně by zavedení poukázek na 

energie hodnotili nejen sociální pracovníci, ale i samotní předlužení. Sociální pracovníci i 

předlužení dokázali jmenovat řadu pozitivních aspektů nepeněžité podpory bydlení například 

v podobě poukázek na energie, i různé podmínky pro to, aby byl systém funkční.  

Bohužel, autor zjištění neřadí tematicky, jak je obvyklé a bylo by vhodné, ale uvádí odpovědi 

jednotlivých respondentů jednoho po druhém. Názory respondentů k jedné otázce tak čtenář 

musí v textu složitě hledat, zajímavá zjištění uvedená výše jsou „roztroušená“ v textu a autor 

provádí jejich pouze částečné shrnutí. Tím se snižuje i praktická přínosnost jinak velmi zajímavé 

práce. 
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Práce Pavla Krejčího splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci, doporučuji ji k obhajobě. I 

přes výše uvedené nedostatky se jedná o kvalitní a inovativní práci, proto ji navrhuji hodnotit 

stupněm velmi dobře - C. 

Otázky k diskusi při obhajobě: 

V práci neshrnujete podmínky úspěšnosti systému nepeněžitých dávek na bydlení. Jak byste 

shrnul podmínky pro to, aby zavedení nepeněžitých dávek na energie (poukázek) mohlo 

fungovat jako prevence předlužení či ztráty bydlení? 

 

V Praze dne 27.8.2013 

Jan Klusáček 


