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Diplomová práce se zabývá možnostmi uplatnění lidí se zdravotním postižením na
pracovním trhu. Tito lidé mají rovná práva a příležitosti jako ostatní občané, včetně podpory
pracovního uplatnění, a tato práva jsou garantována téměř všemi relevantními mezinárodními
dokumenty. Trh práce však neposkytuje rovné podmínky pro všechny, převažující ekonomické
klima a důraz na výkon tento fenomén ještě prohlubují. Proto je důležité znevýhodněné skupiny
obyvatel podporovat prostřednictvím sítě vnitrostátních politik zaměřených na snížení
nezaměstnanosti, chudoby a sociální inkluzi.
Předložená diplomová práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část je rozčleněna
do šesti kapitol, zabývá se vymezením zdravotního postižení, konceptem invalidity, sociálními
dávkami, legislativou zaměstnávání OZP vymezenou na úrovni národní i mezinárodní, pozicí
OZP na trhu práce se zaměřím na pracovní rehabilitace, chráněný trh práce a podporované
zaměstnávaní. Empirická část diplomové práce mapuje náhled sociálních pracovníků,
zástupců zaměstnavatelů a uživatelů služby na současný stav podporovaného zaměstnávání
OZP v JČ kraji, zjišťuje jeho průběh, silné stránky a přínosy, slabé stránky, hrozby a příležitosti
dalšího rozvoje. Diplomantka zvolila metodu polostrukturovaného dotazování celkem 15
respondentů ze 4 skupin. Pro analýzu získaných dat použila metodu otevřeného kódování.
Dalším zdrojem posouzení stavu zaměstnávání OZP je práce se statistikami a údaji týkajícími
se Jihočeského kraje.
Analýza a interpretace informací a dat je rozsáhlá, autorka používá ke znázornění
zajímavé grafické nástroje.
Celkově jde o velice kvalitní práci. Je logicky členěná, jednotlivé kapitoly mají
teoretickou hloubku, empirická část je dostatečně nasycena údaji, ze kterých autorka vyvozuje
rozsáhlé, leč přiměřené závěry. Pracuje s vhodnou literaturou i se statistickými zdroji. Jazyk je
kultivovaný.
K práci nemám žádné výhrady, doporučuji ji k obhajobě a navrhuji stupeň
VÝBORNÝ.
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