
POSUDEK 

vedoucího práce na bakalářskou práci 

Jméno a příjmení studenta: 
Téma diplomové práce: 

Vedoucí práce: 
Termín odevzdání posudků (2x): 

Kateřina Švecová 
Podporované zaměstnávání pro 
lidi s mentálním postižením 
PhDr. A. Arnoldová 
do pondělí 5. května 2008 

(Poznámka: vzhledem k tomu, že studenti mají možnost jit k obhajobě /kde o l~ýsledku rozhoduje slálnicová 
komise/ i v případě záporn.ých posudkil, je bezpředmětné psát v závěru posudku ,.,.nedoporučuji k obhajobě ", 
V tomto případě může pedagog navrhnout známku" 4 ", li " neprospěl H. Děkujeme za pochopenL) 

Autorka si vybrala téma své bakalářské práce dle svého pracovního zaměření, neboť pracuje 
jako pracovní asistentka v občanském sdružení Rytmus, které se zabývá podporovaným 
zaměstnáváním lidí s mentálním postižením. Své zkušenosti praktické i teoretické zohlednila 
právě ve své bakalářské práci. 
Předloliená bakalářská práce na téma "Podporované zaměstnávání pro lidi s mentálním 
postižením" má celkem 59 stran včetně 6 příloh. 

o vybraný problém se živě zajímala již během studia a pečlivě sháněla podkladové materiály 
týkající se této problematiky. S vedoucí práce podrobně konzultovala stanovené téma a 
veškeré připomínky a názory přijala a dopracovala do své práce. 

V obecné části práce se zabývá filosofií, vzníkem, principy a zejména procesem 
podporovaného zaměstnávání. V kapitole vzník podporovaného zaměstnávání se pokusila o 
porovnání vývoje podporovaného zaměstnávání v USA, Evropě a zejména ve Slovenské 
republice. Neopomněla zpracovat i právní hlediska zaměstnávání těchto osob, zásady 
komuníkace s lidmi s mentálním postižením i přehled zaměstnavatelů a popis práce uživatelů 
podporovaného zaměstnávání. 

V praktické části doplňuje svoji práci ukázkami některých písemných pomůcek a dokumentů, 
se kterými se pracuje, velkou část tvoří tzv. Individuální plány, které hrají významnou úlohu. 
Dále popisuje kasuistiky ze své praxe, které ilustrují některé fáze podporovaného 
zaměstnávání s důrazem na asistenci, se kterou má největší zkušenosti. 

Téma je sice obsahově rozsáhlé, ale pokrývá veškerou problematikou zatim dostupnou na trhu 
práce. Zdaleka se však nemůže jednat o vyčerpávající odpovědi, které klade sama praxe a 
která se bude jistě i nadále prohlubovat. Autorka prokázala, že zvládá teoretickou část a umí 
dobře pracovat s literaturou. 

Předloženou bakalářskou práci Kateřiny Švecové plně doporučuji k obhajobě. Navrhované 

hodnocení: výborně. ~~~ 
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