
POSUDEK MAGISTERSKÉ PRÁCE

Typ posudku: posudek oponentky práce
Autorka práce: Bc. Martina Novotná
Název práce: Analýza systému sociální pomoci v ČR z pohledu rodin pečujících o dítě se zdravotním 
znevýhodněním
Autor posudku: Mgr. Eva M. Hejzlarová

Diplomová práce Bc. Martiny Novotné s názvem „Analýza systému sociální pomoci v ČR z pohledu 
rodin pečujících o dítě se zdravotním znevýhodněním“ srovnává podoby a projevy sociální pomoci 
poskytované rodinám s dítětem se zdravotním postižením v Československu 80. let a Česku roku 2010. 
Smyslem této komparace je zejména zjistit, zda došlo v mezidobí ke kvalitativnímu posunu v sociální 
pomoci rodinám se zdravotně znevýhodněnými dětmi.

Práce zpracovává náročné a rozsáhlé téma, vysoce hodnotím zejména rozhodnutí zaměřit se 
na systém sociální pomoci v 80. letech, jehož kritické pojednání je nesporným přínosem. Výzkumné otázky 
považuji za vhodně zvolené a jejich zodpovězení za uspokojující, práce je strukturována přehledně, 
přesvědčivost argumentace je díky autorčině nesmírné pečlivosti vysoká. Teoretická východiska jsou 
pojednána široce a důkladně, ani metodologickému přístupu není co vytknout – považuji ho 
za příkladný. Každé rozhodnutí autorky je reflektováno a podpořeno argumentací. Práce je psána 
velmi kultivovaným jazykem, místy jsou ale patrná vyšinutí z vazby či drobné neobratnosti a překlepy. 
Celkově je nicméně práci příjemné číst.

Diplomová práce je na vynikající úrovni, a to zejména co do objemu nashromážděných
a zpracovaných dat a preciznosti, s jakou jsou předkládány. Náměty ke zlepšení práce jsou následující: 

- věnovat pozornost přepočtu výše dávek poskytovaných za minulého režimu např. na průměrnou 
mzdu či ceny zboží. Přestože to na výsledku komparace nic zásadního nezmění, považovala 
bych to za logický krok, který by srovnání ještě více prokreslil a ukázal, zda byl systém alespoň 
potenciálně štědřejší.

- více diskutovat dobové rozdíly: zatímco dnes je příspěvek na koupi a provoz auta součástí 
systému sociální pomoci, důvodem, proč tento nefungoval v 80. letech, pravděpodobně není 
nižší „citlivost“ (resp. není jí výhradně) systému vůči potřebám rodin se zdravotně postiženými 
dětmi, ale jednoduše to, že mít auto nepatřilo ke standardu nutnému pro kvalitu života.   

- rozšířit vzorek respondentů/ek jednak o další rodiny, ale dále i o úředníky/ce či stranické 
funkcionáře/ky. Jakkoli je tento požadavek (zejména co se týče kontaktování tehdejší exekutivy) 
velmi náročný, bezpochyby by přinesl zajímavá zjištění o fungování sociálního systému (např. 
míře jeho systematičnosti, případných regionálních diverzitách apod.). 

Dále bych doporučovala věnovat v závěru pozornost diskuzi následující otázky: do jaké míry je 
podoba socialistického systému pomoci odvislá od totalitního systému řízení a do jaké míry je „jen“ plodem 
své doby (např. v tom smyslu, že vzhledem k úrovni zdravotní diagnostiky obecně a dalším faktorům nebyly 
ani v západních zemích rozvinuty odpovídající nástroje sociální pomoci zdravotně postiženým dětem)?

Z výše uvedených důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě a hodnotit ji známkou „výborně“.
Zároveň navrhuji udělit pochvalu děkana za vynikající diplomovou práci.
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