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Tato bakalářská práce na téma „Příspěvek na péči – sociální šetření a jeho úspěšnost v řízení 

Návrhu na změnu výše a Opětovného posouzení nároku“ se skládá klasicky z teoretické a 

praktické části. Autorka si pro zpracování práce zvolil téma ne příliš časté, přesto zajímavé. 

Systém sociálního zabezpečení, jmenovitě pak problematika příspěvku na péči, pro svoji 

obecnou působnost a univerzálnost může dopadnout prakticky na každého i v každodenním 

životě. 

V teoretické části jsou vysvětleny vymezeny základní pojmy a popsán průběh celého řízení 

žádosti o příspěvek na péči se zaměřením na sociální šetření. Autorka zpracovala poměrně 

zdařilý přehled týkající se příspěvku na péči, jako jedné z možných dávek poskytovaných 

oprávněným osobám v předem definované sociální situaci (za existence předvídané sociální 

události). Autorka postupuje především deskriptivní metodou, když se věnuje jednotlivým 

souvislostem čerpání příspěvku. Práce má jako sumář informací bezpochyby svoji hodnotu. 

Praktická část je postavena na deskripci vybraných příkladů sociálních šetření a jejich 

průběhu i s výsledky celého řízení včetně porovnání návrhů sociálního šetření 

vůči posouzení lékařské posudkové služby. 

 

Studentka práci konzultovala průběžně 

 

Práci doporučuji 

Zdůvodnění, závěr: 

Zpracování bakalářské práce poukazuje na zájem autorky o dané téma 
Práce je přehledná, strukturovaná, připomínky mám pouze k častějším jazykovým 
nesrovnalostem. V příloze jsou uvedená velmi solidní statistická fakta, je jenom škoda, že s nimi 
není dostatečně pracováno v textu. Práce splňuje všechny požadavky na bakalářskou práci 
kladené. 
Silné stránky: 

téma se vztahem ke studovanému oboru a se znalostí praktického fungování. 
 



Slabé stránky : Malý rozsah literárních pramenů 
 

Otázky, podněty k diskusi při obhajobě: 

Měl by se sociální pracovník podílet, ve spolupráci s posudkovým lékařem OSSZ, na určení stupně 

příspěvku na péči? 

 

 

Navrhované hodnocení: B-C podle průběhu obhajoby 
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