Posudek vedoucí diplomové práce

Katedra sociální práce FF UK
AR 2020/2021

Jméno studentky:
Studijní program:

KORTÁNOVÁ Nikola
Sociální práce

Název práce:

Možnosti zaměstnávání osob se zdravotním postižením v
Jihočeském kraji

Vedoucí práce:
Oponentka práce:

PhDr. Kateřina Šámalová, Ph.D.
PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.

Pracoviště:

Katedra sociální práce FF UK

Tématem předložené diplomové práce je již tradiční oblast zájmu zástupců pomáhajících
profesí. Jakkoli je nicméně podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením (dále jen
OZP) zavedenou a v řadě ohledů fungující agendou, dílčí otázky s ní spjaté vyžadují stálou
výzkumnou pozornost. Tu svoji diplomantka upřela na možnosti zaměstnávání OZP
v Jihočeském kraji.
Předložená práce vykazuje tradiční strukturu. Text je členěn na teoretickou a výzkumnou část.
Teoretická část práce je postavena na šesti hlavních kapitolách, kterými autorka práce
v teoretické rovině konceptualizuje zvolené téma. Ve svém výkladu postupuje od obecných
informací ke konkrétním. Dostává se tak postupnými kroky k nastínění pozice OZP na trhu
práce se všemi specifiky, které přináší cílená podpora této cílové skupiny na trhu práce. Jazyk,
který autorka používá, je věcný a jasný. Ve svém výkladu jde často do velkých podrobností.
Výsledkem je poměrně objemná práce.
Teoretická část plynule přechází v část výzkumnou. Pro její zpracování si diplomantka
předsevzala zjistit, jaké jsou možnosti podporovaného zaměstnávání pro OZP v Jihočeském
kraji. Kvalitativní výzkumný design v principu staví na zevrubné SWOT analýze daného
problému. V řešení dané výzkumné otázky snoubí pohled všech angažovaných stran –
sociálních pracovníků (úřadu práce a nestátních organizací), uživatelů služby a
zaměstnavatelů. Pro každou skupinu respondentů si připravila vlastní scénář rozhovoru.
Celkově diplomantka vedla 15 rozhovorů.

Před vlastní analýzou dat uvádí diplomantka čtenáře do děje prezentací cenných kontextových
informací – o území, populaci OZP, stakeholderů v dané oblasti apod. Data získaná
prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů byla přepsána a analyzována technikou
otevřeného kódování. Interpretaci dat provádí v hlavních tematických kategoriích a vhodně je
doplňuje řadou myšlenkových map.
Z osmé, výsledkové, kapitoly je zřejmé, že diplomantka podnikla poměrně hloubkovou sondáž
do aktuálního stavu praxe podporovaného zaměstnávání na území Jihočeského kraje, že
vynaložila poměrně veliké úsilí porozumět náhledům jednotlivých aktérů a dát je do
vzájemných souvislostí. V některých pasážích je výklad příliš detailní, doprovázený poměrně
extenzivními citacemi z jednotlivých rozhovorů. V závěru práce nechybí diskuse, která
reflektuje dosažené výzkumné výsledky z pozic aktuálního vědění a praktických zkušeností.
Spolupráci se studentkou hodnotím jako velice dobrou. Diplomová práce byla v důsledku
jiných studijních povinností diplomantky zpracovávána poměrně dlouho. V průběhu tohoto
času byla studentka schopna udržet pozornost zvolenému tématu, zůstávala v kontaktu
s vedoucím práce a pravidelně konzultovala.
Předložená diplomová práce tak splňuje veškeré nároky kladené na tento typ kvalifikační práce
a jednoznačně ji doporučuji k obhajobě.
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