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Posudek vedoucího práce 

Na magisterskou diplomní práci  

Bc. Gabriely Bartesové  

Sociálně-politická analýza příčin zadluženosti občanů  

 

Volba tématu: 

Téma je velmi aktuálním. Rostoucí zadluženost obyvatelstva a jeho finanční 

negramotnost patří k velmi výrazným faktorům chudnutí. Veřejná sociální politika 

zatím nedostatečně zvládá problém, protože nedostatečně analyzuje tento proces. 

Diplomantka má s tématem praktickou zkušenost, což je přínosem pro tuto analýzu. 

 

Struktura práce: 

Po nezbytném úvodu diplomantka vychází z popisu předluženosti v evropských 

zemích sdružených v EU a způsobu, jak tyto země k problému přistupují.  

Soustřeďuje se na tři z nich (Velkou Británii, Francii a Rakousko). Je to šťastná 

volbna, protože uvedené země mohou inspirovat i české řešení. Z popisu se zejména 

soustřeďuje na otázky předsoudního řízení a dluhové poradenství, tedy na procesy, 

které lze v českých podmínkách uplatnit. 

Druhá kapitola popisuje stav v ČR – míru zadluženosti, legislativní rámec pro řešení 

této otázky, a současnou praxi v předsoudním a mimosoudním řešení zadluženosti, 

na dluhové poradenství a organizace, které jej nabízí. 

Ve třetí kapitole zkoumá zdroje, do jaké míry nezaměstnanost, nemoc invalidita a 
závislost (hlavně gamblerství, drogy a alkohol) a sociální past jsou příčinou 
předluženosti. Věnuje i zvláštnímu fenoménu – zadluženost dětí z dětských domovů. 

Čtvrtou kapitolu věnuje otázkám finanční negramotnosti jako příčiny předluženosti. 

V páté kapitole analyzuje následky předluženosti na bydlení (bezdomovství) a další 
životní potřeby. 

V šesté kapitole na asi 40 stránkách představuje výsledky vlastního výzkumu  

Struktura je velmi vhodně zvolená, umožňuje plynulý výklad od obecného ke 

zvláštnímu a umožňuje nenásilně představit výsledky vlastního zjištění.  

 

Hodnocení: 

Po obsahové stránce je práce přínosná pro ty, kteří se ve své sociální práci setkávají 

se zadluženosti. Diplomantka systematicky konsultovala vedoucího práce a positivně 

reagovala na jeho podněty. V práci velmi dobře zužitkovala svou vlastní zkušenost 

s tématem, se kterým se setkala jako sociální pracovnice. Pracovala na Praze 3. 

Tématu se věnuje 5 let. Diplomní práce užitečně navazuje na bakalářskou práci, 

která byla omezena jen na zkušenosti z práce na Praze 3 a zkoumá problematiku 



2 
 

Prof. JUDr. Igor Tomeš, CSc, 8. 4. 2015 
 

příčin a dopadů předluženosti ze širších – evropských a celostátních hledisek. 

Vhodně kombinuje metody výzkumu a vyvozuje z nich dobře zargumentované 

závěry. 

Po formální stránce práce splňuje všechny požadavky na takové práce kladené. Je 

čtivě napsaná. Vychází z relativní domáčí i zahraniční literatury a pracuje dobře 

s internetovými a legislativními zdroji. Poctivě cituje všude, kde s těmito zdroji 

pracuje. 

Hodnotím práci jako výbornou, a po doplnění vhodnou pro využití v rigorózním řízení. 


