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Věcný přínos práce: Bakalářská práce Jitky Hošťálkové se věnuje tématu posuzování invalidity, 

přiznávání invalidních důchodů a další sociální pomoci osobám se zdravotním postižením, přičemž 

se autorka soustředí na změny v této oblasti důchodového zabezpečení, které proběhly v letech 

2010 a 2012. Tyto změny se autorce v práci podařilo přehledně popsat a následně hodnotit pomocí 

kvalitativního šetření u vybraných aktérů (invalidní osoby, posudková lékařka, úřednice okresní 

správy sociálního zabezpečení). Za nejpřínosnější část práce považuji kapitolu 9, kde se autorka 

pokouší o shrnutí kladů a záporů systému posuzování invalidity. Podle mého názoru však mohla 

autorka jednotlivé body o něco více rozpracovat a například formou diskuse proniknout do větší 

hloubky a složitosti jednotlivých návrhů.

Stanovení výzkumných otázek a jejich zodpovězení: Cíle práce a výzkumné otázky jsou pečlivě 

a logicky zpracovány, autorka formuluje hlavní i operativní cíle práce a k nim přiřazuje také hlavní 

a dílčí výzkumné otázky. Výzkumné otázky jsou formulovány jednoznačně a odpovídají hlavnímu 

cíli práce. V průběhu práce si autorka na všechny výzkumné otázky odpovídá.

Struktura a obsah práce, teoretické koncepty a metodologický přístup: Předložená práce je 

logicky a přehledně strukturovaná a obsahuje všechny části dle požadavků kladených na zpracování 

bakalářské práce. V úvodu práce autorka vymezuje výzkumný problém, dále pečlivě stanovuje cíle 

práce a precizuje výzkumné otázky.

Zpracování teoretických východisek odpovídá nárokům kladeným na zpracování bakalářské práce. 

Kapitola věnovaná metodologii (kap. 4.) je kvalitně zpracovaná, autorka se zde zabývá především 

vlastním výzkumem, ve kterém provedla devět expertních rozhovorů.

Empirická část práce je rozdělena do pěti kapitol, ve kterých autorka nejdříve popisuje systém 

posuzování invalidity a přidělování invalidních důchodů, identifikuje změny realizované v roce 

2010, zabývá se sociální reformou ve vztahu k invalidním osobám a následně využívá provedených 



expertních rozhovorů pro hodnocení systému posuzování invalidity. Celkově je empirická část 

velmi dobře a srozumitelně zpracovaná. 

Formální zpracování: Stylisticky a formálně je práce kvalitně zpracovaná, jazyk práce je 

srozumitelný, formulace jsou jasné. Také s literaturou pracuje autorka dle norem. 

Celkové hodnocení: Předložená práce je v souladu s požadavky na bakalářskou práci, je velmi 

pečlivě vypracovaná, logicky strukturovaná a přináší poměrně zajímavá zjištění. Z výše zmíněných 

důvodů doporučuji práci k obhajobě a navrhuji ji hodnotit jako „výbornou“.
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