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Předložená bakalářská práce se zabývá tématem zadlužení, které je relativně novou součástí 

sociální práce, objevuje se jako stále častější motiv neutěšené životní situace jedinců, rodin i 

celých místních komunit.  Řešení situace je nelehké, vyžaduje specifické znalosti na straně 

pracovníků  dluhového poradenství, spolupráci mezi dlužníky a věřiteli a snahu dlužníků se 

z krajně tíživé situace dostat.     

Práce je rozdělena na několik kapitol, které na sebe logicky navazují. Témata kapitol autorka 

rozebírá velice pečlivě, metodicky. Práce je rozdělena na dvě základní části: v teoretické se 

studentka zabývá základními pojmy, objasňuje některé příčiny, které vedou k zadlužování a 

ve zvláštní kapitole řeší otázky osobního bankrotu jako možnosti vypořádat se s dluhy. 

V empirické části provedla šetření kvantitativní metodou analýzy dokumentů, které jsou volně 

přístupné. Práci doplňuje několika kazuistikami a přehledem použité literatury a zdrojů.  

 

Mezi silné stránky práce jmenuji velice dobrou orientaci v problematice, a hlavně ve 

zpracování výzkumu, resp. graficky výborně zvládnutou prezentaci výzkumu a jasné 

vyjadřování.  

Z hlediska jazykové lze vytknout některé obraty v úvodu práce, které jsou spíše beletristické 

až žurnalistické.  Upozorňuji též na chyby v anglickém názvu práce a v anglickém abstraktu.      

 

Za slabinu práce považuji malý důraz na sociální souvislosti osobního bankrotu, které si 

autorka v názvu práce předsevzala. Sice se dotýká některých sociálních příčin, avšak velice 

povrchně a bez hledání jejich kořenů. Rovněž tak nenacházím v práci zmínku o sociálních 

dopadech a důsledcích, který masový jev osobního zadlužení pro společnost přináší.  

Ani literatura, kterou si autorka pro bakalářskou práci vybrala, tento sociální fenomén nemůže 

dostatečně postihnout.   

 

Obecně lze konstatovat, že práce obsahuje  množství zajímavého materiálu,  zpracovaného 

adekvátní metodou a dokazuje schopnost autorky orientovat se v naznačeném tématu,  byť 

s omezeními, na které jsem upozornila.  

  

Předloženou práci považuji za zdařilou, přináší pohledy na situaci zadlužení osob, dobře 

analyzuje materiály a prezentuje výsledky provedeného výzkumu. Autorka je schopna 

analytické práce a  náročné samostatné práce.  

 

Navrhuji klasifikaci  VELMI DOBŘE.            

 

Otázka k obhajobě:   

       

Jaké sociální  faktory v české společnosti podle Vás přispívají k rozšíření nezvládnutých 

dluhů? Co by podle Vás pomohlo k řešení problematiky  ze strany legislativy nebo jiných 

regulací ze strany společnosti?  
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