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Luboše Zajíce

„Příspěvek na péči ve vztahu k  osobám 

se zrakovým postižením“

     Předložená  diplomová práce se zabývá aktuálním  tématem, a to příspěvkem 

na péči se zaměřením využití tohoto institutu pro osoby zrakově postižené.

     Text diplomové práce o celkovém rozsahu 65 stran se člení  na pět  kapitol, které 

se dále dělí na  podkapitoly. 

     První z nich je věnována tématu práce a vymezení pojmů, které diplomant ve své 

práci používá. Další kapitola popisuje dávky předcházející příspěvku na péči, resp. 

Uvádí i podmínky stanovené pro jejich poskytování a srovnává právní úpravu 

příspěvku na péči. Třetí kapitola se zabývá legislativním zakotvením institutu 

příspěvku na péči, podmínkami nároku na tento příspěvek, řízením o něm včetně 

možnosti využití opravného prostředku i možnosti napadení rozhodnutí správní 

žalobou. Čtvrtá kapitola řeší posuzování stupně závislosti na pomoci jiné fyzické 

osoby a obecná pravidla pro hodnocení úkonů za účelem stupně závislosti včetně 

problematičnosti hodnocení stupně závislosti osob se zrakovým postižením. Poslední 

kapitola se věnuje alternativám nové právní úpravy příspěvku na péči.

     Závěr diplomové práce podává stručný přehled jednotlivých kapitol, názory 

diplomanta na zpracovávanou problematiku jsou obsaženy přímo v nich a v nich jsou 

také uvedeny i některé kritické postřehy.

     



     Diplomová práce má přehlednou strukturu, která umožňuje dobře se orientovat 

v dané problematice a nejsou v ní zásadní nedostatky. Jednotlivé kapitoly na sebe 

logicky navazují a v diplomové práci se lze orientovat.

     

     Po obsahové stránce diplomová práce vyhovuje a je zřejmé, že diplomant práci 

zpracoval se zájmem a při jejím zpracování  využil své zkušenosti ze své práce 

v sociálně právní poradně. Za zvlášť přínosnou považuji zejména čtvrtou kapitolu, 

kde diplomant podrobně rozebírá posuzování  stupně závislosti na pomoci jiné fyzické 

osoby zejména pak se zabývá hodnocením jednotlivých úkonů a jejich zvládnutelností 

osobami se zrakovým postižením a využívá zde vlastních poznatků z praxe. 

     Diplomová práce je obohacena tabulkami, které jsou uváděny přímo v textu (viz 

např. str. 4, 6, 12, 14).

     Celkově lze konstatovat, že předložená diplomová práce je na úrovni a 

diplomantovi se při zpracování zvolené problematiky podařilo podat ucelený pohled 

na ni včetně jejího vývoje a upozornit i na některé problémy spojené s aplikací 

současné právní úpravy příspěvku na péči.

     Diplomová práce je na úrovni a splňuje všechny  požadavky na ni kladené a proto 

ji doporučuji k obhajobě.
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