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POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

Typ posudku: oponenta práce 

Autorka práce: Adéla Nouzová 

Název práce: Diskriminace osob s duševním onemocněním na úřadech ČSSZ 

Autor posudku: Ing. Zuzana Kotherová, Ph.D. 

1) Věcný přínos práce a její přidaná hodnota 
 

Autorka se v předložené práci věnuje otázce možné diskriminace osob s duševním 
onemocněním na úřadech ČSSZ. Téma duševního zdraví je (nejen) v ČR aktuální, a to i mimo 
dobu pandemickou. Autorka si klade za cíl „zjistit, zda a jaké chování pracovníků se na 
úřadech státní správy sociálního zabezpečení vyskytují diskriminační prvky chování k 
duševně nemocným klientům.“ (s. 2). Takto stanovený cíl si autorka dále rozkládá do tří 
dílčích cílů, v rámci kterých chce zjistit, zda a případně jaké diskriminační chování úředníků 
lze identifikovat vůči lidem s duševním onemocněním; jaké teorie toto chování vysvětlují a 
zda je toto chování v souladu s legislativou. Konstatuji, že autorce se dle mého názoru 
podařilo cíl naplnit.  
 
Autorka dochází k závěru, že diskriminační chování úředníků ve vztahu k osobám s duševním 
onemocněním identifikovat lze, a že je často spojeno s osobami revizních lékařů. Toto 
chování autorka vysvětluje pomocí teorie rámců. V rámci posledního dílčího cíle dochází 
autorka k závěru, že chování úředníků je většinou v souladu s legislativou, a že je to právě 
legislativa, co v mnohých případech přispívá k diskriminaci. Toto zjištění by si dle mého 
názoru zasloužilo pozornost v dalších pracích zabývajících se touto problematikou.  
 
Krom těchto závěrů autorka dále objevila zajímavou věc, a to že proces a průběh žádostí o ID 
vedl u všech respondentů ke zhoršení zdravotního stavu, což je alarmující a jistě by stálo za to 
zaměřit se na tuto kauzalitu v rámci výzkumu s větším vzorkem respondentů.  
Z výše uvedeného je patrné, že předložená práce nepochybně má přidanou hodnotu, a to nejen 
pro další výzkum. 
 
 

2) Stanovení výzkumných otázek a jejich zodpovězení 
 
K výše uvedenému cíli a podcílům autorka formuluje šest výzkumných otázek. Výzkumné 
otázky jsou vhodně propojeny s cíli a jejich zodpovězení vede k naplnění cíle.  
Všechny otázky byly zodpovězeny, jen otázka spojená s možností vysvětlit diskriminační 
chování za pomoci teorie liniových pracovníků zodpovězena nebyla, protože autorce se 
nepodařilo sesbírat dostatečné množství dat. Tuto skutečnost autorka sama konstatuje a 
vysvětluje v závěru práce.  
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3) Strukturace práce; 
Struktura práce je logická, jednotlivé části na sebe plynule navazují a vedou k naplnění cíle. 
Práce je poměrně stručná, na spodní hranici rozsahu pro BP.  

 
 

4) Věcné správnosti a přesvědčivosti argumentace; 
V textu jsem neshledala věcné nepřesnosti. Autorčina argumentace je přesvědčivá, text 
prokazuje její zaujetí problematikou, místy se neubránila hodnotícím soudům.  

 
 

5) Propracování a aplikaci teoretických východisek a přístupů; Metodologického přístupu a 
aplikace jednotlivých metod 
 

Autorka se rozhodla pro dva teoretické přístupy, a to teorie rámování a teorie liniových 
pracovníků. Oba přístupy jsou dobře představeny a vysvětleny. Teorie rámování je 
aplikována, autorka prokazuje její plné pochopení. Teorie liniových pracovníků není 
aplikována, protože se autorce nepodařilo sesbírat potřebné množství dat.  
 
Autorka pracuje s malým počtem respondentů ve skupině Ž (N=4), počet respondentů ve 
skupině LP není v práci uveden (nebo jsem nenašla?). Malý počet respondentů je velkým 
omezením práce a bylo by dobré na to brát ohled při formulaci závěrů a diskutovat, jak závěry 
této BP mohou být ovlivněny právě tímto malým počtem respondentů. To v práci postrádám.  
 
 

6) Využití literatury a dat; 
Autorka pracuje s pro bakalářskou práci adekvátním počtem literatury, která je vhodně 
vybraná a autorka se na ni odkazuje v souladu s platnou normou. 

 
 

7) Stylistiky a formálního zpracování (citace, grafická úprava atd.). 

Práce trpí mnoha překlepy, vyskytují se v ní formulace, které jsou vlastně pochopitelné, 
ale nejsou v pořádku – jako by si autorka práci po sobě nepřečetla. Příkladem je 
formulace cíle, na straně 2, který je doslovně uveden i v tomto posudku. V práci se také 
vyskytuje velké množství hrubých chyb.  To velmi snižuje úroveň práce.  

 

Z výše uvedených důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě  

a hodnotit ji známkou „C“. 
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