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Diplomová práce na téma „Příspěvek na péči jako jeden z pilířů péče o osobu se 

zdravotním postižením“ má celkem 81 stran, z toho teoretická část činí 40 stran a praktickou 

část 41 stran. Autorka zpracovala svou práci samostatně a téma je zpracováno přehledně, 

analyticky, nechybí seznam zkratek. Mohu konstatovat, že celou problematiku příspěvku na 

péči pro zdravotně postižené osoby zpracovala vyčerpávajícím způsobem. Na Úřadu práce ČR, 

na Kontaktním pracovišti Praha 4, působí necelé dva roky jako sociální pracovnice nepojistných 

sociálních dávek. Právě její zaměstnání a vhled do této problematiky ji inspirovaly k tomu, 

věnovat se tomuto tématu v diplomové práci.  

 

Problematika příspěvku na péči (PnP) je v dnešní době relativně známá, ale u veřejnosti 

dochází k mylné představě o tom, na co je vlastně příspěvek určený a v některých případech 

dochází k zneužívání této sociální dávky. 

 

Cílem teoretické části bylo shromáždit a utřídit informace o problematice PnP, proto se 

teoretická část zaměřuje na obecné informace týkající se PnP, jako jsou např. podmínky 

přiznání, sociální šetření apod. Následně jsou popsány jednotlivé základní životní potřeby 

(ZŽP), vysvětlení přiznání stupňů závislosti, výplata a výše PnP, včetně správního řízení ve 

věci přiznání PnP. Jsou zde zmíněny i další druhy řízení, jako je „Návrh na změnu výše 

přiznaného PnP“ a „Opětovné posouzení nároku a výše“. Nechybí ani vymezení podstatných 

charakteristik sociálního pracovníka a jeho role při výkonu SŠ. Následuje popis lékařské 

posudkové služby a lékařského posudku a posuzování zdravotního stavu pro účely přiznání 

PnP. Nedílnou součástí správního řízení je forma rozhodnutí správního orgánu, odvolacímu 

řízení a činnosti posudkové komisi Ministerstva práce a sociálních věci (PK MPSV). Je 

nezbytně nutné znát práva a povinnosti oprávněné osoby, ale i zástupce žadatele a příjemce 

příspěvku. V neposlední řadě bylo také důležité charakterizovat jednotlivé formy služeb 

sociální péče, na které se lze v případě potřeby obrátit a které lze z PnP tak hradit. 

 

Autorka ve své práci použila kvalitativní i kvantitativní metody sociálního výzkumu. 

Praktická část se nejprve zabývá vymezením pojmů kvalitativní výzkum a případové studie. 

Poté se věnuje kvantitativnímu výzkumu a dotazníkovému šetření. Následuje zařazení čtyř 

případových studií a jejich shrnutí. Dále je připojeno vyhodnocení dotazníkového šetření a 

hypotéz, které byly k tomuto výzkumu sestaveny a jeho shrnutí. 

 

Cílem praktické části bylo ze získaných informací o reálných příbězích žadatelů o PnP 

sestavit případové studie, zjistit, jaké zkušenosti mají s vyřizováním PnP jeho příjemci a jak se 

žadatelé o PnP dozvěděli, s jakými úkony denní potřeby potřebují pomoc a kdo jim pomoc 

zajišťuje. Na skutečných příbězích je významné také to, jak nepříznivý zdravotní stav ovlivňuje 

celý život žadatele, zasahuje všechny jeho složky a brání tak prožít kvalitní a spokojený život. 



V rámci dotazníkového šetření byly stanoveny tři hypotézy, z nichž dvě se potvrdily 

(Respondenti se nejčastěji dozvídají o PnP od lékaře než od rodinných příslušníků; 

Nespokojenost s výší přiznaného PnP řeší respondenti obvykle podáním odvolání než podáním 

námitky), třetí zůstala nepotvrzena (Přístup sociální pracovnice hodnotí respondenti spíše 

záporně než kladně), neboť převážná část respondentů byla velmi spokojena s přístupem 

sociálních pracovnic. 

 

 Autorka po celou dobu velmi dobře spolupracovala, byla velmi ochotná. Celá práce je 

napsána s velkým zaujetím, srozumitelně a čtivě. 

 

 Odborná literatura k danému tématu je dostačující, zahraniční nejsou použity. Citace 

jsou v textu dobře zpracované.  

 

 

Závěr: diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně. 

 

 

V Praze dne 18. 9. 2019                                          PhDr. Arnoldová Anna  

                       Husitská teologická fakulta  

 


