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Aktuálnost tématu: Autorka zvolila v kontextu zahraničních výzkumů velmi aktuální téma vlivu 

světové ekonomické krize na vývoj v oblasti dávek určených pro rodiny s dětmi. Oceňuji výběr 

v ČR dosud neprobádané problematiky. 

 

Cíle práce a jejich naplnění: Cílem předložené diplomové práce je „zjistit případný vliv světové 

ekonomické krize na dávky státní sociální podpory v České republice“. Tento cíl je dále 

operacionalizován na jasně formulované cíle dílčí. V souladu s výzkumnými cíli si autorka pokládá 

výzkumné otázky, které v zásadě zodpovídá v závěru práce. 

 

Metodologie: Autorka má velmi dobře propracován metodický přístup. Pracovala s českou i 

zahraniční metodologickou literaturou. Oceňuji, že pro svou práci využila i praxi ve veřejném 

sektoru, kdy zpracovala ještě neanalyzovaná a tudíž nepublikovaná data z OKD systému. Samotnou 

analýzu dat studentka vhodně doplnila expertními rozhovory se zaměstnanci Ministerstva práce a 

sociálních věcí a Ministerstva financí. Zde bych podotkla, že studentka mohla využít širší paletu 

expertů i z jiných oblastí, což by jistě poskytlo plastičtější obraz sledovaného problému. Nicméně je 

nutno dodat, že těžištěm práce byla velmi precizní práce s daty z OKD systému a rozhovory měly 

jen doplňkový charakter.  

  

Obsah práce:  Po úvodních kapitolách věnovaných již zmíněným cílům, výzkumným otázkám a 

metodologii autorka představuje hlavní teorie, z nichž ve své práci vychází. Vzhledem k zaměření 

vhodně zvolila teorii sociálního státu, teorii sociálního státu v době snižování nákladů (welfare state  

retrenchment) a jednu z „nových“ teorií welfare state – tzv. teorii úspornosti (austerity).  Autorka 

zde pracuje s relevantní literaturou, včetně zahraniční. Přestože teoretickému ukotvení práce nelze 

z hlediska obsahového nic vytknout, přeci jen bych vzhledem k zaměření práce očekávala více 

rozpracovanou zejména teorii úspornosti. Sedmá kapitola je zaměřena na vymezení základních 

pojmů, 8. kapitola vývoji světové ekonomické krize v České republice a kapitola devátá systému 



 

 

 

dávek státní sociální podpory včetně jejich vývoje.  Autorka zde prokazuje schopnost pracovat 

s četnou odbornou literaturou a veřejně – politickými dokumenty. I přes jistou popisnost je 

z hlediska celkového konceptu práce velmi důležitou kapitola 11. věnovaná procesu změn dávek 

státní sociální podpory. Nejcennější částí této práce je vlastní analýza změn v oblasti státní sociální 

podpory v kontextu světové ekonomické krize. Autorka se zde podrobně zabývá vývojem výše 

jednotlivých dávek státní sociální podpory v kontextu světové ekonomické krize.  Odbornou 

argumentaci opírá jednak o předchozí studium literatury a o výsledky doplňkového expertního 

šetření. Nutno ocenit, že se autorka snaží zjištěné výsledky vztahovat k výše uvedeným teoriím. V 

závěru práce autorka zodpovídá výzkumné otázky.  

 

Formální úprava práce: Formální zpracování práce je na velmi dobré úrovni. Oceňuji používání 

názorných tabulek, schémat a grafů, které usnadňují čtenářovi orientovat se v textu.  Text práce 

splňuje požadavky kladené na odborný text.  Autorce bych vytkla jen občas trochu těžkopádné 

formulace. 

 

Z hlediska celkového ohodnocení je nutno ocenit autorčino osobní nasazení a to, že zejména 

analýzou dat z OKD systému odvedla velký kus práce a přinesla zajímavé a nové poznatky. 

Předložená práce zcela splňuje požadavky na diplomovou práci. Vzhledem k výše uvedenému 

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

„výbornou“ dle výsledků obhajoby.  

 

V Praze dne 17. 6. 2014          Mgr. Karolína Dobiášová 
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