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Zvolené téma je vysoce aktuální, v současné době probíhá řešení řady výzkumných úkolů i 
praktických projektů v rámci Evropských sociálních fondů i ČR. Téma je také vhodně 
zvoleno v souvislosti s osobní zkušeností autorky s odbornou poradenskou praxí v Centru pro 
zdravotně postižené kraje Praha ajejího zapojení do řešení úkolů souvisejících 
s problematikou pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením v programu EQUAL. 

Studentka ve své práci prokazuje dobrou znalost této obsáhlé tématiky, orientuje se 
v příslušných právních normách. Přístup k řešení zvolených problémových okruhů vyžadoval 
pečlivou přípravu. Rovněž získání důkazového materiálu k ověřování zvolených hypotéz byl 
poměrně náročný vzhledem ke zvolené cílové skupině - nezaměstnaným osobám se 
zdravotním postižením. Studentka prokázala schopnost řešit zadaný úkol jak po stránce 
teoretické tak i praktické. 

Dotazníkovou metodu použitou v praktické části práce považuji za odpovídající zvolenému 
tématu stejně tak jako rozsah a zaměření použité odborné literatury. 

Struktura práce obsahuje teoretickou část, praktickou část, grafické a textové přílohy. Obsah 
je přehledně uspořádán do kapitol, které na sebe navazují. Teoretická část je podstatně 
obsáhlejší (asi 2/3 textu). Některé kapitoly v této části mohly být spíše zpracovány v podobě 
přílohy (např. Statistické údaje a analýza vývoje postavení osob se zdravotním postižením na 
trhu práce). Celkově považuji zaměření práce za vyvážené vzhledem ke zvolenému tématu. 

Studentka ve své práci prokázala schopnost aplikovat teoretické závěry na zvolené hypotézy a 
jejich ověřování. 
Hloubku poznatků uvedených v bakalářské práci hodnotím jako dostatečně prokazatelnou. 

Bylo by jistě přínosné dále zpracovat výsledky provedeného průzkumu například do podoby 
metodického či jiného materiálu pro jejich snazší uplatňování v poradenské praxi. Téma práce 
by zároveň mohlo být podrobněji rozvíjeno a rozpracováno ať již v případné diplomové práci 
či jinou formou odborného zpracování. 



Formální úroveň práce jak po stránce jazykové, stylistické i přesnosti a jasnosti formulací, 
grafické úpravy a příloh s grafy hodnotím jako standardní. Citace v textu je přiměřená a 
formálně správná. 
Nedostatek práce vidím především v tom, že studentka plně nevyužila svých zkušeností 
z odborného sociálního poradenství pro OZP a více nepopsala možnosti aplikace závěrů 
bakalářské práce vyplývajících z průzkumu. 

Celková úroveň práce 
Studentka v teoretické části prokazuje dobrou znalost tématu. Formulací hypotéz a jejich 
ověřením dokázala, že s jednotlivými problémy umí pracovat a dlouhodobě se jimi po stránce 
teoretické i praktické zabývá. Prokázala dobré osvojení odborné terminologie, dovednost 
samostatně se orientovat ve zdrojích k tématu, korektně s nimi pracovat a zaujímat 
stanovisko. 
V praktické části prokázala dovednost realizace šetření a interpretace výsledků. 

Otázky pro obhajobu bakalářské práce: 

1. Blíže vysvětlit pojem "trh práce" uvedený v názvu, zejména v souvislosti s problematikou 

pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením. 

2. Jak bude aplikovat závěry bakalářské práce v oblasti motivace nezaměstnaných OZP ve své 

praxi? 

Předložená bakalářská práce splňuje podmínky a nároky kladené na odbornou práci, 
doporučuji ji k obhajobě. 
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