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Potěšilo mne, že si autorka vybrala originální téma mladých dospělých se zdravotním 

handicapem. Mé očekávání ale nebylo splněno, protože samotná práce pojednává spíše o 

dospělých se zdravotním handicapem obecně. 

 

Hlavním cílem je 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 (str. 2). Hlavní cíl na rozdíl od dílčích cílů nebyl zcela naplněn. Obdobně 

v práci postrádám jasné odpovědi na výzkumné otázky. 

Vzhledem k povaze zkoumané oblasti si autorka vhodně zvolila kvalitativní metodu. Vzorek 

respondentů je zajímavě zvolený, zároveň zde však dochází k účelovému vymezení cílové 

skupiny „mladý dospělý“. Pouze jeden z respondentů je mladší 30 let (str. 4). Sama autorka se 

ale v definici mladé dospělosti odvolává na několik autorů (str. 5-6), kteří mladou dospělost 

definují do 30 let. Chápu důvody, které mohly autorku vést k tomuto vymezení 

(předpokládám že nedostatek respondentů z věkové kategorie do 30 let) a dovedu si představit 

i argumentaci, která by se případné posunutí věkové hranice alespoň pokusila vysvětlit. 

V práci ale chybí. Dalo by se proto namítnout, že autorka a vlastně nezkoumá cílovou 

skupinu, kterou si vytyčila ve svém cíli.  

Autorka uvádí tři konceptuální teoretická ukotvení práce. Výhrady k práci s konceptem 

mladé dospělosti jsem již uvedla výše (koncept sám o sobě je dobře zvolený). Koncept 

perspektivy životního cyklu je také dobře zvoleným konceptem, ale v práci jsem jeho 

výraznější využití nezaznamenala, i když tento koncept vzhledem k tématu považuji za 

stěžejní. Třetím konceptem je Maslowova teorie potřeb, jejíž využití v práci je pojato spíše 

banálně, kdy se v analytické části autorka odvolává na tuto teorii slovy „U osob s handicapem 

platí Maslowova pyramida potřeb také.“ (str.36). 

Ve čtvrté kapitole se autorka zabývá zdravotním postižením s podkapitolou Posudková služba 

(str. 12-13), jejíž role není v práci zcela zřejmá, autorka dále na toto téma nenavazuje (což 

není chyba, ale pak měla být podkapitola jinak pojatá). Pátá kapitola Sociální politika a lidé 

s handicapem popisuje český systém sociální politiky. Kapitola je pojata velmi obecně a 

popisuje vlastně celý systém. Zároveň je pojata velmi deskriptivně. Za vhodnější bych 

považovala větší zdůraznění těch opatření, která jsou zaměřena na občany s handicapem (tak, 

jak autorka uváděla v případě aktivní politiky nebo nemocenského pojištění). Ostatní opatření, 
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která jsou cílena na celou populaci a zkoumaná cílová skupina je využívá z pozice občana, a 

ne osoby s handicapem, není potřeba tak podrobně popisovat. V práci jsou občas i 

nepřesnosti. Například na str. 18 autorka uvádí počet nově přiznaných invalidních důchodů 

v roce 2016 a dále počty uváděné v jednotlivých kategoriích, jejichž počet ale neodpovídá 

předchozímu počtu. Ve stejné části uvádí, že počty nově přiznaných invalidních důchodů se 

od roku 2014 příliš neliš a pohybují se přes 8 tisíc nových důchodů. Za rok 2016 ale uvádí 

30 140 nových invalidních důchodů. Čtyřnásobný nárůst považuji za výraznou změnu.   

Šestá kapitola je věnována případové studii. Autorka zde i na základě rozhovorů naťukne 

několik zajímavých témat, které ale již dále nerozvíjí.  

 

V práci autorka pracuje s dostatečným množstvím zdrojů i dat. Mezery jsou v oblasti 

formálního zpracování, např. špatné číslování podkapitol páté kapitoly, překlepy apod. 

 

 

 

Struktura práce je jasná a přehledná. 

 

 

 

Z výše uvedených důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě  

a hodnotit ji známkou „D“. 
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