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1. Zpracovaná diplomová práce se zabývá tématem, které je v rámci sociální politiky neustále 

aktuální a přístupy k jeho řešení mnohdy konfliktní. Chudoba je nejstarším sociálně 

politickým tématem a navzdory obecnému růstu životní úrovně tento fenomén ve 

společnosti přetrvává. Autor problematiku rozebírá z hlediska teoretického (jedná se o 

multidimenzionální problém) i z hlediska praktického (jaké nástroje se používají k eliminaci 

chudoby). Práce ústí do návrhů na opatření proti chudobě podle názoru autora. 

2. Diplomová práce má logickou strukturu. Autor  rozebírá za použití relevantní odborné 

literatury chudobu jako teoretický problém.V rámci této části se věnuje značnou pozornost 

sociálně politickým nástrojům a jejich efektu na výskyt chudoby ve společnosti. Pozitivně 

hodnotím autorovu reflexi problematiky (str. 56-58). V praktické části diplomové práce se 

autor snaží o analýzu chudoby v České republice a porovnává naši situaci se situací 

v ostatních zemích EU. Autor se opírá o výsledky dostupných výzkumů a statistik. Zabývá se 

skupinami, ohroženými chudobou, jejich proporcí ve společnosti a dalšími atributy spjatými s 

chudobou (nezaměstnanost, přítomnost závislých dětí, feminizace chudoby, bezdomovectví, 

chudoba jako důsledek nízkých příjmů). Do této skupiny ohrožených osob by bylo možno 

ještě zahrnout osoby se zdravotním postižením, případně upozornit na nebezpečí kumulace 

těchto atributů, spojených s chudobou. Závěrečná část práce je věnována návrhům na řešení 

problémů chudoby v České republice. 

3. Diplomová práce svým obsahem dostatečně pokrývá analyzovanou problematiku. Je 

standardně strukturovaná a autor se při jejím zpracování opíral o odbornou literaturu a 

řádným způsobem na ni odkazoval. Snažil se o propojení teoretické roviny a praktické situace 

v přístupu k chudobě v naší republice.  V závěru práce mi chybí hlubší zamyšlení nad  

konstrukcí konkrétních nástrojů na snížení chudoby u nás. Nebylo by vhodné vytvářet 

programy pro specifické skupiny? Více kombinovat sociální práci s finanční pomocí? Jaká by 

měla být role státu a jiných subjektů? Těmto otázkám by se autor mohl věnovat v rámci 

obhajoby práce. 



4. Diplomovou práci doporučuji předložit k obhajobě a autora prosím, aby se věnoval 

uvedeným námětům. Práce by mohla být hodnocena jako velmi dobrá až dobrá. 

 

PhDr. Gabriela Munková, CSc. 

 


