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Urbanová K.:Zam ěstnávání osob se zdravotním postižením na 

otev řeném trhu práce, bakalá řská práce, FHS UK, Praha 2008 

 

P o s u d e k    š k o l i t e l e 

 

Kristýna Urbanová  využila své zkušenosti, když pra covala 

jako asistentka ob čanského sdružení Rytmus a zcela logicky 

se rozhodla pro téma své bakalá řské práce. Zpracovávala 

totiž problematiku  zam ěstnávání osob se zdravotním 

postižením na otev řeném trhu práce, s up řesn ěním, že 

tematizuje p ředevším systém podporovaného zam ěstnávání 

lidí s mentálním postižením. 

   Ke své práci p řistupovala odpov ědně a se zájmem, nelze 

ale pop řít zna čné časové rozp ětí, ve kterém svou 

diplomovou práci zpracovávala. Kone čné práci pon ěkud 

trp ěly nedostatkem času. Lze však p ředpokládat, že si 

studentka p říšt ě lépe rozvrhne čas a nebude se dostávat do 

časové tísn ě. P ředpoklady pro další studium i tvo řivou 

práci totiž nepochybn ě má. 

    Diplomová práce K.Urbanové čítá celkem 136 stran, když 

vlastního textu je 57 stran, zbytek tvo ří kvalitní p řílohy 

/p řepis realizovaných rozhovor ů s respondenty/. Nechybí 

prohlášení o samostatném vypracování a pod ěkování. 

Studentka správn ě cituje i odkazuje, záv ěre čný seznam 

literatury je obsáhlý /59 položek/. 

    P ředložená diplomová práce je klasicky člen ěna na část 

teoretickou a empirickou.  V teoretické části studentka 

prokázala, že se umí orientovat v odborné literatu ře a umí 

s ní pracovat. I když kvalitu práce jist ě posoudí oponent, 

je t řeba konstatovat, že časová tíse ň, do které se autorka 

dostala, neumožnila vhodn ější samostatné formulace daných 

zjišt ění. P říliš často a p římo p řebírá /cituje/ práce 
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jiných autor ů. Ke cti studentky je nutno říci, že v ěcná 

stránka a hierarchizace problém ů je však správná. Stejn ě 

tak je t řeba pochválit popis českých organizací, které se 

podporovanému zam ěstnávání v ěnují /v návaznosti na 

Evropskou a Českou unii pro podporované zam ěstnávání/. 

   Empirická část  obsahuje popis vlastního výzkumného 

projektu, jeho metodiku, hypotézy, soubor responden t ů a 

především analýzu rozhovor ů, které realizovala. Ty jsou 

ovšem uvedeny v záv ěru formou p řepisu. I když práce 

obsahuje hodnocení výsledk ů vzhledem ke stanoveným 

hypotézám a záv ěr, je škoda, že autorka nezvážila také 

případné konkrétní doporu čení na zm ěnu /k lepšímu/. Záv ěr 

je vlastn ě jen v apelativní form ě: „m ěli bychom se 

zamyslet…“ nad zam ěstnáváním  osob se zdravotním 

znevýhodn ěním, což jist ě nesta čí. T ěší m ě však, že 

studentka zvažuje další studium na FHS /obor Řízení a 

supervize zdravotnických a sociálních organizací/, kde 

v p řípad ě p řijetí, bude mít k takovým aktivitám nepochybn ě 

prostor. 
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