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Autorka se pustila do aktuálního tématu zadluženosti fyzických osob v České republice. Jde v
posledních letech o stále častěji zmiňovaný problém, což je znát i na četnosti jeho zpracování v
diplomových pracích. Přínos práce Sylvie Dardové spatřuji v návrhu možných řešení.
Cíl práce „zjištění a popis problémů spojených se zadlužováním jednotlivců a domácností, ale také
jejich kritickou reflexi. Zaměříme se na využívání veřejně-politických nástrojů, které jsou určeny k
eliminaci tohoto problému s uvedením návrhů možných variant řešení, včetně formulace doporučení
pro praxi.“ (str. 9) je dále dekomponován na pět dílčích podcílů. Cíle i podcíle byly v práci
naplněny.
Diplomová práce je členěna na následující části: 1. Uvedení do problému, 2. Cíle a výzkumné
otázky, 3. Teoretická východiska, 4. Veřejně politické nástroje, 5. Aktéři a proces zadlužování, 6.
Výzkumná a analytická část, 7. Návrh možných řešení nástroj veřejné politiky, Závěr. Struktura
práce je přehledná a logická.
V oblasti metodologie autorka zpracovávala sekundární i primární data, kdy stěžejní metodou pro
získání primárních dat bylo dotazníkové šetření (62 respondentů) a polostrukturované rozhovory (2
respondenti). Autorka také využívá řadu statistických dat z relevantních zdrojů, mravenčí práci si
dala se získáním údajů z insolvenčního rejstříku (zpracovala 213 případů).
Třetí a čtvrtá kapitola jsou kvalitně zpracovány a autorka zde prokazuje svou schopnost pracovat s
odborným textem. Ve čtvrté kapitole autorka představuje teoretická východiska, kdy si vhodně
zvolila teorii sociálního kapitálu a teorii konzumní společnosti. Malou výhradu mám k tomu, že
teoretické koncepty mohly být výrazněji využity i v analytické části. Ve čtvrté kapitole se autorka
zaměřila na veřejně politické nástroje a detailně se zaměřila na legislativní opatření a informační a
komunikační nástroje.
V páté kapitole věnované aktérům a procesu zadlužování dochází k identifikaci aktérů, kteří jsou
spolu s jejich rolemi přehledně uvedeni v tabulce č. 4 (str. 25) a podrobněji je věnována pozornost

bankovnímu a nebankovnímu sektoru a vývoji úvěrů se selháním, zajištění úvěru a vymáhání
pohledávek. Čtenáři usnadňují orientaci v procesu zadlužování i přehledná schémata (str. 34 a 35).
Za kvalitně zpracovanou část považuji šestou kapitolu věnovanou výzkumu, kdy autorka
představuje výsledky z dotazníkového šetření a dále z analýzy dat získaných z insolvenčního
rejstříku. Oceňuji, že se autorka neomezila jen na četnostní tabulky, ale ověřovala svá zjištění i
pomocí korelace.
Poznatky z předchozích kapitol zužitkovává autorka v sedmé kapitole věnované návrhu řešení, kde
navrhuje několik relevantních změn v dosavadní praxi (změnu regulace a dohledu nad nebankovním
trhem, pravidlo „first in first out“, změnu přístupu k majetku dlužníka a legislativní úpravy.
Autorka se ve své práci opírá o klíčové české i zahraniční zdroje, které se vztahují k jejímu tématu
a v práci prokazuje stylistickou dovednost, text je správně zformátovaný a citace odpovídají normě.
Celkové hodnocení práce: Předložená práce je zcela v souladu s požadavky na diplomovou práci,
je vypracována na velmi dobré úrovni. Z výše zmíněných důvodů proto doporučuji práci
k obhajobě a navrhuji hodnotit jako „výbornou“.
Navrhovaná otázka pro autorku:
1. Ve své práci vycházíte z teorie lidských zdrojů a sama v textu uvádíte, že je důležité se
zaměřit nejen na nabídkovou stranu, ale i na stranu poptávky. Jaká doporučení byste navrhla
právě pro stranu poptávky?
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