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Cíle práce, použitá metodika zpracování a její vhodnost 
Cíl práce byl jasně formulován již v úvodu práce – zjistit přínosnost podporovaného 
zaměstnání u osob se zdravotním postižením nebo znevýhodněním. Jako metodu zpracování 
tohoto tématu si autorka zvolila odpovídající metodu strukturovaného rozhovoru s osobami 
se zdravotním postižením nebo znevýhodněním. Výsledky správně interpretovala a odvodila 
z nich rovněž adekvátním způsobem závěry. K doplnění této problematiky využila studentka 
uvedení případových studií, které nejen velmi kvalitním způsobem zpracovala, ale i doplnila 
ukázkami individuálního plánování, což kladně hodnotím.  
Práce s odbornou literaturou a informačními zdroji 
Studentka prokázala, že je schopna pracovat s odbornou literaturou, kterou uváděla 
odpovídajícím způsobem v textu i v seznamu odborné literatury. Počet uváděných 
odborných titulů je četný a je plně odpovídající diplomové práci. Správným způsobem 
pracovala i s internetovými zdroji. Některé uváděné zdroje (minimum) jsou ale staršího data. 
Pozitivně hodnotím zejména uvedení několika cizojazyčných zdrojů.  
Formální a jazykové zpracování včetně práce s odborným jazykem, celkový dojem 
Formální a jazykové zpracování je na velmi dobré úrovni, odpovídá plně nárokům kladeným 
na diplomovou práci. Studentka pracovala adekvátně i s odborným jazykem, i když zjištěny 
byly určité terminologické nedostatky. Práce je přehledná, velmi dobře členěná, kapitoly jsou 
vyvážené a logicky na sebe navazující. Pozitivně hodnotím uvedení seznamu poskytovatelů 
podporovaného zaměstnání i s kontakty na ně jako přílohu práce. 
Odborný přínos práce, originalita a praktické využití 
Zvolené téma je odpovídající studovanému oboru, je aktuální a přínosné, jak sama autorka 
uvádí, je pro osoby se zdravotním postižením a znevýhodněním důležité pro jejich začlenění 
do běžného života. Z tohoto pohledu je práce přínosná pro praxi a má i praktické využití. 
Zjištění, která z provedeného výzkumu autorky vyplývají, jsou nejen zajímavá, ale i podnětná 
pro sociální praxi.  
Splnění cílů práce, celkový postup řešení a závěry  
Cíle práce tak studentka splnila, zjistila přínosnost podporovaného zaměstnání pro osoby se 
zdravotním postižením a znevýhodněním, i když tato zjištění nebyla v ojedinělých případech 
pozitivní, což ale autorka v shrnutí výsledků a následné diskuzi zhodnotila. Postup řešení 
odpovídal zvolené metodice zpracování a závěry, které autorka vyvodila, jsou adekvátní. 
Výsledky analýzy rozhovorů zobecnila a zapracovala jak do shrnutí výsledků, tak i do diskuze 
a závěru, které by ale mohly být obsáhlejší. Studentka dané téma zpracovávala aktivně, 
s časovým předstihem, práci si časově optimálně rozvrhla a často ji konzultovala, z jejího 
přístupu byl znát viditelný zájem o danou problematiku.   
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