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Diplomová práce se zaměřuje na téma strategií rodin při využívání příspěvku na péči, tedy dávky 

sociální péče, která je v ČR od svého vzniku v zákoně o sociálních službách podrobována řadě debat, 

odborných diskusí a výzkumu. A to si studentka uvědomuje a střízlivě tento fakt - zejména z pozice 

legislativy - reflektuje a vychází z něj. Studentka se ve své práci dobře zaměřuje na specifickou 

skupinu příjemců, tedy děti, potažmo jejich rodiče, tím složitou problematiku redukuje na 

zpracovatelnější výzkumnou oblast. 

Členění na teoretickou a empirickou část je vhodné a lze ocenit i to, že studentka obě části na sebe 

citlivě napojuje, takže text působí kompaktně. Obě části jsou dobře systematizovány. Teoretická část 

je v dobré proporci vzhledem k části výzkumné. Výklad má vnitřní logiku a obsahuje všechny 

potřebné kapitoly pro dobré seznámení s tématem. 

Praktická část přináší nejprve některá statistická data, jako výchozí stav výzkumu. Dále 

polostrukturované rozhovory, které vzhledem k výzkumnému zaměření a kapacitě studentské práce 

lze považovat za vhodnou volbu. Výsledky výzkumu jsou relevantní a cenný je i závěr s doporučeními, 

o kterých by se samozřejmě dalo dále diskutovat. Zjištění studentky jen podtrhují nelogické pojetí 

této dávky v pojetí ČR především absolutní absenci vazby příspěvku na péči na využívání sociální 

služby. Velmi dobře studentka vyvrací obecnou kritiku o zneužívání příspěvku na péči rodinami. 

K další diskusi pak bude to, zda přesun těžiště péče o děti s postižením na jejich rodiče nepovede ke 

zhoršení emancipace dětí od rodičů v dospělém věku. Téma závislých dospělých osob s postižením na 

svých starých rodičích se v praxi již také vynořuje.   

Po formální stránce obsahuje práce všechny náležitosti a i grafické zpracování je pěkné, přehledné. 

Použitá literatura je relevantní a její rozsah je dostatečný. 

 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně. 
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