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Aktuálnost tématu: Autorka se zabývá vysoce aktuálním tématem dopadů reformy důchodového 

systému z roku 2010 a některých dalších změn v rámci tzv. sociální reformy platných od roku 2012 

na život invalidních osob. 

Cíle práce a jejich naplnění: Autorka si klade za cíl zjistit, jaký je současný systém posuzování 

invalidity a přidělování invalidních důchodů z hlediska praxe a jaké dopady má probíhající sociální 

reforma na osoby invalidní s cílem identifikovat nejproblematičtější oblasti včetně navržení 

možností jejich řešení. Tento cíl dále vhodným způsobem operacionalizuje. Hlavní cíl i dílčí cíle 

jsou provázány s výzkumnými otázkami. 

Metodologie: Autorka má jasně a velmi pečlivě popsanou metodologii opřenou o relevantní 

literaturu jak z oblasti sociologického výzkumu, tak i z oblasti analýzy veřejných politik. Vhodně 

kombinuje analýzu dokumentů s polostrukturovanými expertními rozhovory. 

Obsah práce: Na úvod bych jako konzultantka ráda uvedla, že studentka přistupovala od samého 

počátku k vypracování bakalářské práce velmi zodpovědně, studovala doporučenou literaturu a 

sama si aktivně vyhledávala další zdroje, pravidelně konzultovala klíčová rozhodnutí v průběhu 

výzkumu. Výsledkem je přehledně a logicky členěná práce přinášející řadu zajímavých zjištění.

Autorka ve své práci vhodně vychází jednak z teoretického konceptu kvality života a dále z teorie 

sociální soudržnosti, kdy pracuje s relevantní českou, ale i zahraniční literaturou.

V kapitolách 5. – 7. se autorka zabývá podrobnou analýzou systému posuzování invalidity a 

přidělování invalidních důchodů, identifikací změn v důsledku reforem, které proběhly v roce 2010

a 2012 včetně zhodnocení jejich dopadů na osoby invalidní. Autorka zde prokazuje schopnost 

pracovat s odbornou literaturou a právními dokumenty a zapracovat je do uceleného dobře 

strukturovaného textu.



Následující 8. kapitola je věnována výsledkům vlastního empirického šetření, založeným na devíti 

polostrukturovaných rozhovorech s vhodně zvolenými informátory z řad invalidních osob a 

úředníků a lékařů podílejících se na posuzování a přidělování důchodů a dávek. Oceňuji zde 

autorčinu pečlivost při přípravě scénářů rozhovorů, vlastní realizaci šetření i při zpracování a 

interpretaci výsledků. 

Následně studentka v bodech shrnuje klady a zápory analyzovaných reformních kroků a navrhuje 

systémová zlepšení.  Zde by možná stálo za to, jednotlivá tvrzení více rozvést a doplnit argumenací.   

Autorka ve své práci plně zodpovídá výzkumné otázky, které si položila v úvodu.

Formální úprava práce: Stylistická stránka práce je na velmi dobré úrovni a práce neobsahuje 

žádné formální nedostatky.

Celkové hodnocení práce: Navrhovaná práce splňuje všechny požadavky na bakalářskou práci. Je 

pečlivě zpracována, opírá se o bohatou odbornou literaturu, je konzistentní, obsahuje vlasní 

empirické šetření a odpovídá na výzkumné otázky. Vzhledem k výše uvedenému hodnocení 

doporučuji práci k obhajobě a hodnotím ji jako „výbornou“.

V Praze dne 10.6. 2012       Mgr. Karolína Dobiášová
                  




