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Analýza změn legislativy v sociální politice vztahujících se k problematice
kompenzačních pomůcek
Cílem práce je analyzovat legislativní a faktické změny v postupu získání
příspěvku na pořízení kompenzačních pomůcek způsobených reformou
sociálního systému. Problematika kompenzačních pomůcek představuje
aktuální téma sociální politiky, které bylo výrazně ovlivněno přesunem
příslušné agendy z pověřených obcí na úřady práce.
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Připomínky a otázky k obhajobě:
1. Jak autorka hodnotí subjektivně legislativní procesy týkající se pomáhajících organizací.
Pomáhají systematizovat toto odvětví či spíše vnášejí zmatek do stávající praxe?
2. Doporučila by autorka na základě svých poznatků absolventům naší fakulty po skončení
vzdělávání zakládat pomáhající organizace jako způsobu pracovního uplatnění a jaká největší
úskalí pro začínající manažery v tomto spatřuje?
Autorka si vybrala obtížně uchopitelné téma, které je náročné na zpracování. Je třeba
vyzdvihnout, že pojala svou práci konkrétně, využila spolupráce s jednou významnou
organizací a neodbíhala do zbytečné šíře ve svých závěrech. Proto můžeme výslednou
analýzu považovat za zdařilou. Pro zpřehlednění textu autorka často používá grafická
schémata, jejichž užití vnímám, jako vysoce funkční. Přesto je třeba upozornit, že práce
vyžaduje značnou pozornost čtenáře a text může působit složitě. To je však dáno povahou
tématu. Teoretické pojmy jsou zpracovány zdařile, přesto můžeme říci, že by bylo vhodnější
teoretický rámec upravit do kratší podoby, ale toto v kontextu práce nepovažujeme za zásadní
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výtku. Celkově můžeme konstatovat, že předložená práce splňuje požadavky závěrečné práce
v magisterském stupni studia a je zpracována na velmi vysoké úrovni.
Klady práce: Komplexnost, samostatnost, zapojení osob, které problematice rozumí, faktický
přínos v konkrétní organizaci, velmi zdařilá grafická úprava.
Nedostatky: Lépe vysvětlit proces analytických prací v rámci metodologie.
Práce
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