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Štěpán Veis: Problematika zaměstnávání bývalých uživatel~ návykových látek

Předložená bakalářská práce, jak sám její název napovídá, zpracovává tematiku spojenou se

zaměstnáváním bývalých uživatelfi nelegálních návykových látek. Práce má teoretický základ, dOraz je

však kladen na její praktickou stránku. Autor využívá svých praktických zkušeností k podrobné analýze
dané problematiky.
Autor problematiku zaměstnávání bývalých uživatelll návykových látek zasazuje do širších
souvislostí, snaží se na ni pohlížet z rOzných úhlO pohledu. První dvě kapitoly jsou teoretičtější povahy a
jsou věnovány charakteristikám trhu práce a kratšímu představení otázek drogové závislosti, její léčby a
následné péče osobám, které se rozhodli pro abstinenci. V dalších kapitolách se autor již konkrétně
zabývá předloženým tématem. Tematiku popisuje nejen z pohledu bývalých uživatelO návykových látek,
kteří mohou využít asistence a podpory při hledání pracovního uplatnění a pracovníkO, kteří jim tuto

podporu poskytUjí, ale i z pohledu potencionálních zaměstnavatelO. Poslední kapitola je věnována popisu
konkrétního projektu zaměřeného na poskytování služeb spojených s procesem hledání a následného
udržení zaměstnání klientOm tohoto projektu.

Bakalářská práce tvoří sourodý celek a prokazuje schopnost autora samostatně se orientovat v

dané problematice a zpracovat vybrané téma dle všech zásad platných pro vypracování bakalářských
prací. Svým rozsahem (63 stran bez přOoh) práce kvantitativně překračuje nároky kladené na práci
bakalářskou. Práce je přehledně graficky členěna. V soupisu bibliografických citací je uvedeno 28 titulO, z

nichž 3 jsou zahraniční. Autor vychází nejen ze studia odborných pramenO a materiálO relevantních pro
tuto tematiku, ale i ze své praxe a osobní zkušenosti. Kromě titulll, které se zabývají problematikou
drogové závislosti a její léčby a otázkami zaměstnanosti a zaměstnatelnosti, jsou zde zahrnuty i prameny
z oblasti personálního řízení, ekonomie či sociologie. Autor též využívá výsledkll dvou výzkumll, které se
blízce dotýkají zvoleného tématu. Chtěl bych ocenit snahu autora vytvořit ucelený nástin problematiky,
která zde ještě nebyla podrobněji zpracována.

K bakalářské práci nemám větších výhrad. Několik málo dOčích formulací by si však zasloužilo
upřesnění. Dle mého názoru by mohl být větší prostor věnován psychologickým a sociálním aspektllm

zvolené problematiky. Jeden z pramenll (Marlat, G. Gordon,J. 1985) ze soupisu bibliografických citací není
v práCi citován a ni parafrázován.

Bakalářskou práCi hodnotím jako velmi zdařilou a doporučuji ji k obhajobě.
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