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Aktuálnost tématu: Autorka se ve své práci věnuje tématu dávek státní sociální podpory. 

Vzhledem ke stálým změnám v této oblasti jde o téma věčně aktuální. 

Cíle práce a jejich naplnění: Autorka pro svou práci stanovuje náročný cíl „zjistit případný vliv 

světové ekonomické krize na dávky státní sociální podpory v České republice“ (str. 5), který rozdělila do 

pěti operativních cílů, z nichž tři (2,3,4) naplnila uspokojivě a zbylé dva částečně. 

Metodologie: V práci autorka kombinuje metody sběru a analýzy dat, kdy využívá výhodu své

praxe na MPSV a pracuje i s daty, která nejsou běžně dostupná. Jako zbytečnou považuji část 

kapitoly s podtitulem Postup práce v systému OK dávky (str. 11-12), kdy většina textu působí jako 

manuál pro uživatele, viz např. „V řádku jsem volila určitou dávku, kterou jsem chtěla zkoumat. Je 

zde možnost porovnávat i všechny dávky systému státní sociální podpory zároveň. Systém nám dává 

až tři možnosti sloupců…“ (str.11). Výzkum dále studentka doplnila rozhovory se třemi 

respondenty, kdy se podařilo autorce dotazovat jak pracovníky MPSV, tak i MF. V metodologii 

autorka slibuje analýzu statistických dat, ale žádnou analýzu statistických dat jsem v práci 

nenalezla. Autorka nabízí jen deskriptivní statistiku.

Obsah práce: Práce je přehledně a logicky členěna. Úvodní část práce je věnována vymezení 

výzkumného problému, cíli práce a výzkumným otázkám a dále metodologii. V šesté kapitole 

Teoretická východiska představuje autorka čtyři základní koncepty. Měla bych výhradu ke kapitole 

6.1 Teorie sociálního státu, kdy se autorka pohybuje stále spíše v rovině konceptu a zejména druhá 

část podkapitoly nazvaná Krize sociálního státu (str.16) působí zmateně, autorka přeskakuje 

z myšlenky na myšlenku a např. k ekonomické krizi, která byla de facto spouštěčem, se autorka 

dostává až v poslední třetině. Matoucí je hned úvodní věta „…v 70. a 80. letech byla 

zpochybňována jeho [sociálního státu] legitimita a tím vznikla tzv. krize sociálního státu.“ (str. 16), 

protože kauzalita byla přesně opačná, kdy v důsledku krize a její ch dopadů došlo ke zpochybnění 



legitimity sociálního státu. V kapitole 6.2 Sociální stát v době snižování nákladů je zmíněno, že 

„případová studie z Dánska a Nizozemska ukazuje, že snížení výdajů v devadesátých letech byla 

nutnost.“ (str. 16), ale bylo by dobré uvést i další zpřesňující informace proč. V další kapitole 6.3 

bych doporučila pracovat s relativními údaji, protože informace o úspoře „76 bilionů belgických 

franků“ (str. 17) bez další informace o celkových nákladech čtenáři mnoho nenapoví. Líbila se mi 

část kapitoly 6.4 věnovaná implementaci sociálních dávek (str.19). V sedmé kapitole jsou přehledně 

definovány základní pojmy. 

Osmá kapitola Vývoj světové ekonomické krize je jak vývoji krize, tak i opatřením krizového 

charakteru. Obsahu deváté kapitoly by spíše odpovídal název „Vývoj dávek státní sociální podpory“ 

než jen Dávky státní sociální podpory. Devátá kapitola popisuje institut životního minima a desátá 

kapitola proces dávek státní sociální podpory, kde už autorka začíná pracovat i s informacemi 

získanými z rozhovorů. V tabulce č. 4 (str. 44) by se vypovídací schopnost zvýšila přidáním 

informace o prioritách jednotlivých vlád tak, jak autorka uvádí v textu. 

Podrobněji se jednotlivým dávkám státní sociální podpory zabývá dvanáctá kapitola. Některé 

informace od respondentů by měla autorka reflektovat, např. uváděná porodnost 1,2 dítěte již 

několik let není pravdou a pohybuje se nad 1,4 dítěte. V kapitole 12.1.3 na str. 51 se autorka se 

svým tvrzením, že lidí se v době krize lépe smiřují se snižováním výdajů, odvolává na teoretickou 

kapitolu 6.2, kde ale tuto informaci nenalezneme. Na str. 55 se autorka při svém tvrzení „Od roku 

2012 se zvedá výše životního minima, tudíž dosáhne na přídavek na dítě více rodin, proto se výdaje 

příliš nesnížily v poměru s předchozími lety, a tím jak rok od roku stoupají výdělky.“ odvolává na 

tabulku, ale z té takovéto trendy nejsou až tak patrné. V tabulce č. 10 (str. 66) by bylo zajímavé 

uvést i relativní ukazatele. Jako nepromyšlené se mi jeví definice pohřebného (str. 67) podle 

sedmnáct let starého zdroje zejména, když jde o dávku, která se změnila, a tak uvedená definice je 

značně vzdálená současné realitě. 

Třináctá kapitola sleduje výdaje na dávky státní sociální podpory po roce 2007. Čtrnáctá kapitola se

věnuje promítnutí změn do systému hmotné nouze. Bylo by zajímavé čtenáři nabídnout v tabulce č. 

16 i meziroční přírůstky/úbytky výdajů na dané pilíře. 

Formální úprava práce: Studentka v práci prokazuje stylistickou dovednost, text je správně 

zformátovaný a citace odpovídají normě. Práce bohužel obsahuje řadu překlepů, zejména v druhé 

části od osmé kapitoly dále. Autorka by se měla s výjimkou citací respondentů vyvarovat 



hovorovým termínům (např. na str. 58, 59) a být ve svém vyjadřování přesnější (viz např. na str. 53 

informace „V roce 2006 pobíralo přídavek na dítě obrovské množství rodin.“, ale termín „obrovské 

množství“ je dosti vágní).  

Celkové hodnocení práce: I přes zmíněné výhrady je předložená práce zcela v souladu 

s požadavky na diplomovou práci, je vypracována na dobré úrovni. Z výše zmíněných důvodů 

doporučuji práci k obhajobě a navrhuji ji hodnotit jako „velmi dobrou“.

V Praze dne 16. 6. 2014       Ing. Mgr. Olga Angelovská
                  oponent práce


