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Aktuálnost tématu
Problematika zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním je velmi aktuální a zároveň 
velmi široké téma. Přístup k pracovnímu uplatnění se liší nejen stupněm zdravotního 
postižení, ale především jeho typem, který musí být při pracovní rehabilitaci i zapojení na 
otevřeném trhu práce zohledněn. Autorka se ve své práci zaměřuje na skupinu osob 
s mentálním postižením, jejichž zapojení do pracovního procesu považuje intaktní společnost 
často za velmi problematické. Práce Kristýny Valentové tyto obavy na základě pečlivě 
zpracovaných podkladů z velké části vyvrací.

Cíle práce a jejich naplnění
Cílem diplomové práce je podle autorky analyzovat současnou politiku zaměstnanosti v ČR 
ve vztahu k lidem s mentálním postižením, zkoumat specifické služby zaměstnanosti určené 
lidem se zdravotním a zvláště mentálním postižením a možnosti tyto služby využívat. Práce 
se zabývá i evropským kontextem zkoumané problematiky a možnostmi využití zahraničních 
zkušeností v praxi ČR. Takto stanovené cíle práce byly naplněny na velmi dobré úrovni.
Výzkumné otázky určují cestu k naplnění cílů práce.

Metodologie 
Metody použité při zpracování práce jsou popsány v kapitole 3.3. (str. 41 a další). Je to 
především analýza aktérů v empirické části práce doplněnou ještě o rozhovory se zástupci 
státní právy a neziskového sektoru. Autorka v úvodní části práce prezentuje také strom 
problémů, který vizualizuje její chápání příčin a důsledků zkoumaného jevu. (str. 39)

Obsah  práce
Práce je členěna do šesti kapitol, úvodu a závěru. Má logickou strukturu, autorka postupuje 
při zkoumání vybrané problematiky od obecného ke konkrétnímu. Definuje základní pojmy, 
vymezuje výzkumný problém a na základě toho formuluje cíle práce a výzkumné otázky.
Teoretickými východisky práce jsou práva lidí s mentálním postižením, teorie lidského 
kapitálu, princip integrace a princip rehabilitace. Východiska jsou zřejmá i v praktické části 
práce.
Přínosná je 6 kapitola nazvaná Vlastní zjištění a jejich interpretace, kterou autorka uvádí 
analýzou aktérů a pokračuje analýzou názorů a zkušeností  odborníků z oblasti tvorby politiky 
zaměstnanosti a pracovníků neziskového sektoru, konkrétně agentur pro podporované 
zaměstnávání.
Tato kapitola slouží jako podklad k závěrečné diskuzi nad variantami řešení zaměstnanosti 
osob s mentálním postižením a jejich institucionálním zabezpečením. V této části najdeme i 
odpovědi na otázky formulované v úvodu práce.

Formální úprava práce
Práce je také po formální stránce na velmi dobré úrovni. Je napsaná jazykem vhodným pro 
odborný text, bez gramatických  prohřešků,  odkazy a citace odpovídají formátu práce. 



Seznam literatury je součástí práce. Autorka čerpala především v teoretické části práce také 
z cizojazyčných  zdrojů. Text je vhodně doplněn přílohami (přepisy rozhovorů)  

Celkové hodnocení práce:
Diplomovou práci Kristýny Valentové doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit jako 
výbornou.

V Praze, 16.6.2009 Bohumila Čabanová
                vedoucí práce
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