
Posudek oponenta 

 diplomové práce Alexandra Spěváka „Chudoba jako sociální událost“ 

V předložené diplomové práci se diplomant zabývá chudobou jako fenoménem, který je i 
v dnešní době stále předmětem zájmu. Práci o rozsahu 84 stran diplomant dělí celkem do 
šesti kapitol, včetně úvodu a závěru. Za nosné pasáže lze považovat kap.3, která je věnována 
teoretickému pohledu na chudobu a praktickému pohledu obsaženému v kap.4. Obsahově 
se práce zaměřuje na vymezení pojmu a jednotlivých typů chudoby, hodnotí používání 
jednotlivých sociálně politických nástrojů regulace, které pomáhají chudobu eliminovat a 
úspěšnost řešení problematiky chudoby na našem území. Již menší pozornost věnuje 
diplomant hodnocení legislativních opatření. Práci doplňuje anotace a další předepsané 
náležitosti. 

Chudoba spolu s nemocí a ztrátou živitele patří mezi nejstarší sociální události. Fenomén 
chudoby je pro sociální politiku, pro politiku vůbec a tím i pro právo, mimořádně významnou 
kategorií. Řešení její existence a používání prostředků vedoucích k jejímu zmírnění nebo 
odstranění bylo a je jedním ze základních kritérií, podle kterých lze odlišit jednotlivé sociální 
kultury a doktríny. Z tohoto pohledu se oponentovi jeví jako nedostatek, absence 
právněhistorického exkursu do studované problematiky, včetně naprostého opomenutí vlivu 
křesťanského světového názoru jako základního pilíře pro řešení chudoby v dnešních zemích 
EU, prakticky až do XIX. století. Při vzniku moderního sociálního zákonodárství je tato 
skutečnost nezastupitelná. Určitým nedostatkem předložené diplomové práce je v textu 
zřetelná kompilace a popisnost a práce celkově navozuje dojem spíše sociologické studie, 
než diplomové práce budoucího absolventa právnické fakulty. V práci je přesto vidět zřetelná 
snaha diplomanta obsáhnout studovanou problematiku a dospět k vlastním námětům de 
lege ferenda. 

Práce vcelku splňuje parametry požadované právnickou fakultou UK u diplomových prací. 
Proto, oponent nemá námitek, aby byla připuštěna k obhajobě, při které diplomant doplní a 
vysvětlí shora uvedené námitky. V případě úspěšného průběhu obhajoby lze hodnotit 
předloženou diplomovou práci jako velmi dobrou. 

29. října 2013 

JUDr. Jan Kotous 

 

 

 

 

 

 


