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Bakalátská práce "Podporované zaměstnávání pro lidi s mentálním postižením" je 
zpracovaná na velmi dobré úrovni. Autorka přistoupila k tématu na základě aktuální 
legislativy, české i zahraniční literatury. Využila i interní materiály, které jsou z jednotlivých 
pracovišť a dotvátejí vhodným způsobem i komplexní představu čtenáte o celé problematice. 
Tady si dovolím připomínku, že je často v celých pasážích nadbytek citací, které mnohdy 
zaplní celou stránku, např.: S.38. a není k poznání, kde tvořila sama autorka. 

Bylo vhodně k danému tématu zvolené prostředí agentury Rytmus, které patří mezi 
první zařízení v ČR a v této oblasti mají už dlouhodobé zkušenosti a "bonusem" k tomu je, že 
studentka má i konkrétní zkušenosti, tím působí celá práce přehledně a přesvědčivě. Tady 
musím přiznat, že v hodnocení práce jsem rozpačitá. Na jedné straně jasný přehled o 
sledováném jevu, který vyplývá z přebytku citací (ke cti studentky dodávám, že všechny 
citace čestně přiznává na základě očíslovaných citací a literatury) a na druhé straně mohla 
ještě více zúročit vlastní zkušenosti. 

V závěru práce se shoduje mé hodnocení s vlastním hodnocením autorky, že chtěla 
podat přehled o podporovanép1 zaměstnávání lidí s mentálním postižením, které" přispěje ke 
zvýšení informovanosti o problematice ... " 

Shrnutí: 
Práce je ryze popisná, ale nároky na bakalátkou práci splňuje. Informační cíl splnila a na 
škodu je, že nebyly zapracovány i obecná doporučení pro zaměstnávání lidí s mentálním 
postižením, která jistě by se na základě vlastních zkušeností našla. Nerada bych studentku 
odradila od tématu, ba naopak doporučuji v diplomové práci pokračovat v započatém díle. Pro 
praktickou část práce využít více metod kvalitativního výzkumu. 

Návrh klasifikace: vzhledem k tomu, že předložená bakalářská práce splňuje požadavky, 
navrhuji klasifikaci velmi dobrou. 


