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1. Obsah a struktura práce
Cíl  výzkumného  šetření  spočívá  ve  vytvoření  sady  doporučení  pro

zaměstnavatele s popisem zvláštností zaměstnávání osob s poruchami autistického
spektra.   Tato  doporučení  směřují  nejčastěji  do  sféry  personálních  činností,  do
pracovního prostředí, zvláště specifik pracovních mezilidských vztahů a konečně do
oblasti manažerských postupů. Vedle úvodu, závěru, bibliografie a příloh tvoří obsah
bakalářské práce tři, dále členěné kapitoly.  Studentka se v prvních dvou postupně
věnuje teoretickému vymezení dané problematiky, tj. charakteristice osob s poruchou
autistického spektra v kontextu zaměstnání a službám pro podporu těchto osob při
jejich zaměstnávání.  Třetí  kapitola  zahrnuje cíle  a stanovené otázky výzkumného
šetření,  popis  souboru  respondentů,  použité  metody,  výsledky  získané  vlastním
šetřením, jejich diskusi a shrnutí.

Text  je  přehledně  strukturován,  posloupnost  jednotlivých  kapitol  je  logicky
správná, všechna relevantní témata jsou v textu obsažena. Vhodně stanovený cíl se
studentce  většinou  podařilo  naplnit.  Vybrané  téma  je  v  souladu  se  studovaným
oborem i odbornou orientací katedry.

2. Odborná úroveň
Pro řešení dané problematiky zvolila studentka kvalitativní design výzkumného

šetření, s poměrně složitou procedurou. Pracovala se třemi druhy respondentů (tři
osoby  s PAS,  dva  buddy  a  dvě  manažerky),  se  dvěma  různými  metodami
(polostrukturovaným  rozhovorem,  mírně  adjustovaným  pro  respondenty  s PAS  a
s pozoro-váním a získáváním informací v průběhu aktivní dobrovolnické participace
v blíže nespecifikovaném projektu (viz str. 34). I přes nepatrný soubor respondentů
dospěla studentka k přínosným výsledkům a stanovený cíl rámcově naplnila.

3. Práce s literaturou
Vzhledem k tomu, že tématu úpravy personálních procesů a činností není v

odborné literatuře věnována dosud větší pozornost, vyvinula studentka zvýšené úsilí,
aby získala relevantní zdroje v potřebném rozsahu. To je důvod, proč v bibliografii
převažuje zahraniční literatura nad domácí. Pro bakalářský stupeň závěrečné práce
je  to  nadstandartní.  Variabilita  zvolených  pramenů  je  velmi  široká  s převahou
elektronických  zdrojů.  Použité  zdroje  nejsou  vždy  zcela  bezchybně  citované
v souladu  s platnou  citační  normou  (např.  str.  46  „M.  Souto–Oter,  D.  Ulicna,  L.



Schaepkens,  …..  2012“.  Nebo na  str.  70: „HENDRICKX,  Sarah,  2009,  Asperger
syndrome …..“, zde je navíc nesprávně uvedené místo a rok vydání publikace podle
ISBN 978-1843106777). 

4. Grafické zpracování
Celková úroveň grafické adjustace je dostatečně kvalitní. Uspořádání a forma

textu, včetně úpravy nadpisů, stránek a jednotlivých kapitol odpovídají požadavkům
na závěrečnou práci. Tabulky, grafy, schémata, obrázky text neobsahuje, přesto je
formální úprava dostatečná a vyhovující.

5. Jazyková úroveň
Studentka používá spisovný jazyk a jazykový styl přiměřený typu textu, avšak

s občasnými hovorovými obraty. Např. „..focení v modrém..“ na str. 50.  V textu je
také záplava nevysvětlených zkratek. Pomineme-li opakovaně užívanou zkratku pro
klíčový termín PAS, vysvětlenou na začátku textu, pak v  práci je mnoho pro laického
čtenáře nesrozumitelných zkratek. Namátkou např. zkratky AC (str. 47, 49), SP (str.
47), prostory SAP (str. 47, 50), CV (str. 46), HR procesy (str. 34). K vyřešení tohoto
drobného nedostatku by postačilo zařazení vysvětlivek užívaných zkratek na začátku
nebo konci celého textu.

6. Podněty k rozpravě
a) Jaká doporučení jsou pro práci personalistů hlavní ve vztahu k osobám s

poruchou autistického spektra? 

7. Závěrečné hodnocení práce
Celkové zpracování bakalářské práce lze hodnotit pozitivně pro její obsahovou

aktuálnost,  neotřelost  a  původnost  tématu.  Bakalářská  práce  Zuzany  Vaněčkové
odpovídá požadavkům kladeným na tento typ závěrečných prací.  Doporučuji  její
přijetí  k obhajobě.  Přes  drobná,  většinou  formální  pochybení  navrhuji  výsledné
hodnocení známkou výborně.
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