
Ingrid Puskajlerová: Náčrt sociálneho fenoménu Nová chudoba a jej súvislosť 

s klientmi AD Speramus  

Bakalářská práce, Evangelická teologická fakulta UK, 2014 

Oponentský posudek 

Autorka si stanovila za cíl „rámcově ukotvit a seznámit čtenáře s problematikou sociálního fenoménu nové 
chudoby a jejího vymezení… V praktické části bude cílem ukázat, zda existuje spojitost nové chudoby 
s chudobou klientů Azylového domu Speramus v Liberci“. Tyto cíle i zvolená struktura práce odpovídají 
požadavkům na bakalářskou práci. Teoretická část o celkovém rozsahu 42 stran se snaží o systematický 
popis jevu nové chudoby na základě odborné literatury. Praktickou část o délce 20 stran tvoří výsledek 
výzkumu autorky. Práce je doplněna 11 obsáhlými přílohami. 

Je třeba ocenit úsilí, které autorka věnovala přepracování původní verze práce: v teoretické části snížila 
množství popisovaných forem nové chudoby a zpřesnila svou argumentaci, v praktické části podrobně 
popsala metody svého výzkumu a přehledně ukázala jeho výsledky, přičemž většinu podrobných grafů 
rozumně přesunula do příloh. Také opravila faktické a stylistické chyby, na něž byla upozorněna 
v posudcích. Přesto je nutné opět poukázat na problematická místa.  

K cíli práce – s. 5-6:  

Formulace výzkumného problému, hypotézy a otázky je poněkud zmatená, svědčí o neúplném pochopení 
základních metodických nástrojů; problém by měl být formulován stručně v jednom bodu, otázky by 
naopak měly cíleně směřovat k řešení daného problému.  

K teoretické části:  

Příčiny nové chudoby jsou podány nevyváženě: podrobně jsou popsány pouze dvě – neoliberalismus a „elita 
1%“ – není jasné, proč autorka právě těmto příčinám přikládá větší důležitost; ostatní jsou podány dlouhým 
výčtem (s. 17), jehož jednotlivé body jsou však bez dalšího vysvětlení stěží srozumitelné. Pokud mluvíme 
o „elitě 1%“, bylo by korektní připomenout také filantropické aktivity jejích členů (např. Bill Gates). 

S. 10: právo na „slušný a důstojný život“ není v žádném z uvedených dokumentů formulováno; pokud chce 
autorka odkázat na formulace sociálních práv, měla by je přímo citovat a ne obcházet touto obecnou 
parafrází.  

 

Kapitoly 3.1 – 3.6 o formách nové chudoby jsou spíše historicko-sociologické eseje, žádná z nich však 
jednoznačně neprokazuje, že by se daný problém v současné době prohluboval. Z kap. 3.1 není jasné, jak 
rozumět „vzdělanostní chudobě“: jde o ztrátu moudrosti ve prospěch racionality, nebo o snižování 
vzdělanostní úrovně populace, nebo o ekonomizaci vzdělání? Kap. 3.2 Nová chudoba střední vrstvy: autorka 
neuvádí žádné výsledky výzkumů, na nichž by bylo možné v rámci určitého časového období prokázat, že 
chudnutí střední vrstvy je skutečností a ne pouze levicovým ideologickým konstruktem. Totéž platí pro 
kapitolu 3.4 (rodina) a 3.6 (starobní chudoba). Kap. 3.6 je spíše esej o problémech stáří, ale chybí v ní 
poukaz na skutečný sociálně-politický problém, který spočívá v objektivním nedostatku prostředků na 
důchody, zejména z důvodu zvyšování věku populace. 

V kapitole o „pracující chudobě“(3.3)  se opakuje nepochopení základních pracovně-právních pojmů (s.31): 
„…zavádza skrátené pracovné úvazky (dohoda o provedení práce, DPP, dohoda o pracovní činnosti, DPČ)“. 
Zkrácený pracovní úvazek je pracovní smlouva, v níž si zaměstnavatel se zaměstnancem dohodne kratší 
pracovní dobu než 8 hod/den (Zákoník práce, § 80), nikoli DPP a DPČ. Z hlediska argumentace je třeba 
připomenout, že zkrácené pracovní úvazky i DPP a DPČ mohou mít také pozitivní sociální dopady, zejména 
mohou umožnit pracovní zařazení i lidem, kteří z různých důvodů na plný úvazek pracovat nemohou 
(rodiče, osoby s handicapem, senioři…). Podobně argument o postupném snižování dávek v průběhu 
nezaměstnanosti – jde přece o faktor motivující k práci, jeho sociální dopad je tedy pozitivní; pro případ 
dlouhodobé nezaměstnanosti jsou k dispozici jiné nástroje. 

 



Autorka často podporuje svou argumentaci poukazem na restriktivní sociálně-politická opatření (snižování 
sociálních dávek – jmenovitě porodného – s.35), která byla realizována pravicovou vládou v době 
ekonomické krize, předtím se však sociální situace u nás dlouhodobě zlepšovala a současná vláda se 
k tomuto trendu opět vrací (např. návrh vlády od 2015 poskytnout porodné i na druhé dítě a zvýšit limit pro 
nárok) – uvedené argumenty tedy nelze z dlouhodobého hlediska považovat za relevantní. Jiným 
problémem je nerozlišování mezi situací v ČR a situací globální. 

K praktické části: 

Oproti předchozí verzi autorka vysvětlila metodu svého výzkumu a stručně formulovala jeho výsledky. 
Nemohu však souhlasit s logikou argumentace, jíž se snaží potvrdit svou hypotézu o souvislosti nové 
chudoby s formami chudoby klientů AD Speramus. Hesla uvedená v obou sloupcích tabulky na s. 51 totiž 
popisují kvalitativně odlišné jevy: „Nová chudoba ve vzdělání“ nebyla v teoretické části popsána 
jednoznačně jako nízký stupeň formálního vzdělání, který je prokazatelný u zkoumaných klientů; „nová 
chudoba střední vrstvy“ není totožná se zadlužeností; „nová  pracující chudoba“ neznamená 
nezaměstnanost, ale práci za nízkou mzdu; „nová chudoba individualismu“, která je v teoretické části 
pospána jako záměrná snaha o osobní nezávislost, není totožná s nechtěnou osamělostí klientů AD 
Speramus. Nemohu tedy souhlasit s tvrzením autorky na s. 58, že zjištěné formy chudoby klientů můžeme 
považovat za formy nové chudoby klientů. 

K formální stránce:  

Opakované odkazování na zdroje, které nejsou v seznamu literatury (s. 1 Habermas; s. 14 Švihlíková, Stiglitz, 
s. 16 Freelandová, Rifkin, s. 19, 35, 41, 54 Social Watch – většinou psáno nesprávně „sozial“…). 

S. 11 a dále: proč autorka používá mužský rod („autor“), když mluví o sobě? 

14: v uvedené příloze není nic o elitě 1%. 

S. 20: biblické citace je třeba vždy uvádět standardizovanou zkratkou příslušné knihy a číslem kapitoly 
a verše. 

Celkové hodnocení: 

Přestože se autorce podařilo zásadním způsobem zvýšit kvalitu práce, opět ji nedoporučuji k obhajobě, a to 
ze dvou důvodů: 

1. Žádná z forem nové chudoby (kap. 3.1 – 3.6) není jednoznačně popsána ani prokázána 
2. Praktická část nepotvrzuje souvislost teoreticky popsané nové chudoby s formami chudoby klientů 

AD Speramus, přestože autorka tvrdí opak. 
 

V Praze 27. 8. 2014  
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