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1) Věcného přínosu práce a její přidané hodnoty; 

Autorka si pro svou práci zvolila aktuální téma sociální politiky – pomoc a podporu 

mladých dospělých se zdravotním postižením. Jedná se o cílovou skupinu, která v několika 

výzkumných studiích byla identifikována jako skupina riziková (Tomášková, 2012, 

Kotrusová, Dobiášová, 2014). Autorka popsala institucionální nastavení vybraných aspektů 

pomoci této skupině v intencích sociální politiky a zároveň perspektivou této cílové skupiny 

zachytila některé problematické body, kde potřeby cílové skupiny nejsou naplněny.   

 

2) Stanovení výzkumných otázek a jejich zodpovězení; 

Autorka má stanoven reálný a o výzkumný problém opřený cíl práce: „zjistit, jak je 

nastavena sociální politika, zejména v oblasti sociálních dávek, sociálních služeb, práce a 

bydlení ve vztahu k mladým dospělým se zdravotním handicapem a jejich rodinám“ a 

„identifikovat, s jakými problémy se potýkají mladé dospělé osoby se zdravotním 

handicapem v Plzeňském kraji“. Od cíle práce má odvozené výzkumné otázky, které 

v rámci práce částečně zodpovídá. Zejména otázka týkající se toho, zda současné nastavení 

sociální politiky (ne)umožňuje osobám s handicapem plynulý přechod do dospělosti, není 

v závěru práce dostatečně rozebrána, i když v textu práce by čtenář odpověď našel. 

  

3) Strukturace práce; 

Práce je celkem přehledně a logicky strukturována do na sebe navazujících kapitol. Určité 

výhrady mám ke  kapitole 4.1., jejíž zařazení do diplomové práce není zdůvodněno.  

První část práce je věnována deskripci současného institucionálního nastavení vybraných 

oblastí sociální politiky ve vztahu k cílové skupině. Výběr klíčových oblastí je s ohledem 

na cílovou skupinu relevantní, ale zpracování jednotlivých oblastí je nejednotné kvality. 

Zatímco v některých kapitolách autorka prokazuje analytický přístup, tj. legislativní 

nastavení konfrontuje s odbornými studiemi, veřejněpolitickými dokumenty či statistickými 

daty, někde se omezila na pouhou deskripci současného právního rámce (např. podkapitola 

4.2.3 Průkaz osoby se zdravotním postižením).  

Druhá část práce je věnována případové studii – mladým dospělým se zdravotním 

handicapem v Plzeňském kraji. Na počátku případové studie autorka logicky zdůvodňuje 

výběr regionu a poskytuje za využitý dostupných statistických dat a dokumentů jeho 

charakteristiku ve sledované oblasti sociální politiky. Následují výsledky vlastního 

výzkumu, interpretace rozhovorů se zástupci cílové skupiny. Zde bych autorce vytkla, že 

některá identifikovaná témata jsou nedostatečně vztažena k zjištěním z popisné/analytické 

části práce (např. téma bydlení). Také při interpretaci výsledků postrádám reflexi toho, 

které problémy se týkají národní úrovně a které souvisí s regionální úrovní sociální politiky. 

U některých zjištění se přímo nabízí provázání výpovědí respondentů s informacemi, které 
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jsou obsaženy v úvodní části případové studie (kde má Plzeň/plzeňský kraj rezervy a kde 

naopak vychází vstříc potřebám cílové skupiny).  

 

4) Věcné správnosti a přesvědčivosti argumentace; 

Po věcné stránce nemám k práci žádné výhrady. V některých částech práce postrádám 

argumentaci a kritickou reflexi, autorka se omezila na pouhou deskripci na základě zákonů 

(viz výše). Jinde je argumentace na slušné úrovni (např. kapitola 4.7 Trh práce a osoby 

s handicapem).  

 

5) Propracování a aplikaci teoretických východisek a přístupů; 

Autorka svou práci ukotvila v relevantních konceptech: koncepty rané dospělosti a 

perspektivy životního cyklu a v Maslowově teorii potřeb. Zatímco s teorií potřeb dále 

autorka pracuje, druhé dva koncepty slouží spíše jako kontext práce.  

 

6) Metodologického přístupu a aplikace jednotlivých metod; 

Autorka s ohledem na zkoumanou oblast vhodně zvolila kvalitativní přístup. Metodologii 

má přehledně a transparentně popsánu. Zpracování odpovídá zvolenému přístupu. Výhrady 

mám k interpretaci dat, která mohla být více propojena s informacemi získanými v rámci 

„desk reserch“.  

 

7) Využití literatury a dat; 

Autorka pracuje s relevantní českou i zahraniční literaturou. Z hlediska zdrojů použitých 

v kapitole věnované teoretickému a konceptuálnímu ukotvení práce bych autorce vytkla, že 

se opírá především o zdroje převzaté. Využívá rovněž svá primární data. S daty je 

pracováno v souladu s kvalitativním přístupem, který autorka zvolila.  

 

8) Stylistiky a formálního zpracování (citace, grafická úprava atd.). 

Práce z hlediska stylistiky splňuje nároky na diplomovou práci, ale zůstala v ní řada 

překlepů a pravopisných chyb.  Autorka používá přehledná schémata i tabulky, jen 

schéma na str. 7 mohla přeložit s ohledem na jazyk práce do češtiny. V závěrečné 

editaci také autorce uniklo špatné číslování kapitol, kdy kapitoly 4. 2. až 4. 8. měly být 

správně 5.2. až 5.8.  

Z výše uvedených důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě  

a hodnotit ji stupněm „D“. 
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