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POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

 

 

Typ posudku: vedoucí práce 
 

Autor/ka práce: Veronika Osúchová 

Název práce: Osoby se zdravotním postižením při vstupu na vysokou školu 

 

Vedoucí práce: PhDr. Karolína Dobiášová, Ph.D. 

Oponent/tka: Mgr. Miriam Kotrusová, Ph.D. 

Navržené hodnocení: „výborně“ B 

 

 

Zdůvodnění Vašeho hodnocení práce (zejména výhrad a kritických připomínek) rozepište 

podle níže uvedených kritérií. 

 

1. Je cíl práce (výzkumná otázka) jasně formulován a odpovídají mu závěry? Je práce vhodně 

strukturována? 

 

Autorka si zvolila vysoce aktuální téma. Zaměřuje se na mladé dospělé ve věku „vynořující se 

dospělosti“ (např. Arnett, 2015) se zdravotním znevýhodněním, kteří nastoupili na vysokou školu. 

Aktuálnost tématu dokládá i fakt, že podle Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby 

se zdravotním postižením na období 2015–2020, který byl schválen v roce 2015 usnesením vlády 

České republiky by mělo být na vysokých školách lépe zpřístupněno studium osobám se 

specifickými potřebami a  zároveň by měl být  kladen důraz na získávání kvalitnějších dat o 

problémech spojených se studiem v rámci různých skupin studentské populace se zdravotním 

handicapem.   

Autorka má jasně formulovaný hlavní cíl práce: „zjistit, jaké jsou podmínky či překážky osob 

s postižením při vstupu na vysokou školu a jakou pomoc a podporu stát a Univerzita Karlova těmto 

studentům v rámci jejich studia nabízí a jak tyto formy pomoci a podpory fungují. To vše v kontextu 

sociální a vysokoškolské politiky“.  

Cíl práce má logicky promítnutý do výzkumných otázek:  

• Jaké jsou podmínky osob se zdravotním postižením na Univerzitě Karlově při vstupu na 

vysokou školu?   

• S jakými nejčastějšími překážkami se osoby se zdravotním postižením na UK při cestě za 

dosažením vysokoškolského vzdělávání potýkají?  

• Jakou podporu poskytují veřejné politiky (sociální a vysokoškolská) osobám se zdravotním 

postižením při vstupu na VŠ?  

• Jak zjištěná podpora ve veřejných politikách reflektuje potřeby cílové skupiny?  

• Jaké jsou mezery (gaps) v těchto veřejných politikách?  

• Jakou pomoc a podporu Univerzita Karlova studentům se smyslovým a tělesným postižením 

nabízí? Jak tyto služby fungují?  

• Jaká řešení a doporučení by mohla v této problematice pomoci a ulehčit osobám se 

zdravotním postižením tuto životní fázi? 

 

Závěry práce odpovídají cíli práce. Autorka v práci zcela zodpovídá výzkumné otázky.  

http://iss.fsv.cuni.cz/
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Práce je logicky strukturována a jednotlivé kapitoly na sebe navazují.  

 

2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty? 

 

Autorka se opírá o velké množství relevantních zdrojů, včetně řady zahraničních. Zejména 

v teoretickém ukotvení práce autorka prokazuje schopnost pracovat s četnou zahraniční teoretickou 

literaturou (teorie perspektivy životního cyklu a teorie vynořující se dospělosti). Autorka s teoriemi 

dále v práci pracuje na úrovni adekvátní pro bakalářské studium.  

 

3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich 

analýzy?  

 

Autorka velmi dobře kombinuje sekundární data z četných dokumentů vysokoškolské a sociální 

politiky, dostupných statistik a odborné literatury s vlastními primárními daty. Autorka má velmi 

precizně a transparentně popsán metodický postup. Zvolila kvalitativní metodologický přístup. 

Dotazovala nejen studenty se zdravotním znevýhodněním, kteří studují na různých fakultách 

Univerzity Karlovy (6), ale i tři experty - pracovníky z institucí, které mají VŠ studentům se 

zdravotním znevýhodněním pomáhat.  Oceňuji, že v metodice reflektuje i silné a slabé stránky 

svého metodického přístupu. Výsledky empirického šetření jsou přehledně zpracovány v souladu s 

požadavky na zpracování kvalitativního výzkumu. Jen možná někdy uvádí v práci příliš dlouhé 

citace, někdy by stačila možná jedna místo dvou či třech. Přičítám to autorčině vnitřnímu zapálení 

pro problémy svých informantů a snaze podat co nejvíce informací o sledovaném problému.    

 

4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a? 

 

Autorka prokazuje schopnost realizovat kvalitativní výzkum a podívat se na to, jak fungují veřejné 

politiky v praxi perspektivou cílové skupiny. Prokazuje schopnost odborně argumentovat za využití 

informací z předchozího studia odborné literatury na úrovni požadované pro bakalářský stupeň 

studia.   

 

5. Jsou v práci autorova/autorčina tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění 

převzatých? 

 

Autorka jasně odděluje převzatá tvrzení a zjištění od zjištění vlastních.  

 

6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?    

   

Autorka správně cituje a prokazuje schopnost napsat odborný text. Jen na několika místech práce 

zůstaly překlepy a na několika místech se text trochu opakuje.  

 

7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké). 

 

Práce přináší řadu zajímavých a nových poznatků, z nichž některé by mohly sloužit i jako podklad 

pro větší a cílenější podporu vysokoškolských studentů se zdravotním omezením na UK. 

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

 

V čem se liší problémy mladých dospělých se zdravotním handicapem, kteří nastoupí na VŠ, od 

problémů ostatních studentů? 

http://iss.fsv.cuni.cz/
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Celkové hodnocení práce: 

 

Předložená práce je zcela v souladu s požadavky na bakalářskou práci, je promyšlená, konzistentní 

a ukazuje na autorčin vhled do sledované problematiky. Z výše zmíněných důvodů doporučuji práci 

k obhajobě a navrhuji ji hodnotit stupněm „B“. 

 

 

 

Datum:         Podpis: 
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