
Posudek na diplomovou práci Bc. Jany Březinové: 
„Financování nestátních neziskových organizací – Agentur pro 
podporované zaměstnávání v rámci České republiky“ 
 
 
Téma podporovaného zaměstnávání je jednou z důležitých otázek v praxi třetího sektoru, 
zejména z pohledu sociální ekonomiky. V zahraniční i u nás působí sociální firmy 
s podporovaným zaměstnáváním znevýhodněných občanů, jako sociální firmy existují 
občanská sdružení nebo obecně prospěšné společnosti. V České republice nestátní neziskové 
organizace, především občanská sdružení a obecně prospěšné společnosti poskytují služby, 
které mohou osobám se sníženou schopností pomoci najít si zaměstnání a udržet si ho.  
 
Cíl je formulován: „návrh kroků ke koncepčnímu financování agentur pro podporované 
zaměstnávání v podmínkách českého občanského sektoru.“ Pro splnění toto cíle autorka práce 
vypracovala přehledovou studii vztahující se k legislativním podmínkám podporovaného 
zaměstnávání v rámci Evropy. 
Dalším cílem diplomové práce bylo objasnění vztahu mezi NNO (agenturami pro 
podporované zaměstnávání) a státním sektorem, který  reprezentují úřady práce.  
 
 
Pro splnění druhého cíle práce autorka formuluje hypotézy:  

• V současné době neexistuje v České republice koncepční systém financování NNO – 
agentur pro podporované zaměstnávání.  

• Pro návrh koncepčního řešení financování služby podporovaného zaměstnávání lze 
využít některých současných nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti.  

• V podmínkách České republiky je aplikovatelná politika jiných států Evropské unie 
směřující k financování poskytovatelů služby podporované zaměstnávání. 

 
Zároveň J. Březinová klade otázky: Jakým způsobem financují službu podporované 
zaměstnávání v jiných státech EU? V čem spočívá nesystémové financování služby 
podporované zaměstnávání v rámci České republiky? Lze i nadále využít některých 
stávajících koncepcí financování NNO v rámci ČR? Jsou funkčně využívány nástroje aktivní 
politiky zaměstnanosti v oblasti financování agentur pro podporované zaměstnávání?  Jaké 
koncepce financování služby PZ ze zahraničí lze využít v českých podmínkách?  
 
Příklad financování v NNO uvádí autorka AgPZ o.s. Rytmus, o.s. Formika a Agenturu Osmý 
den o.s. 
 
V diplomové práci jsou uváděny  výsledky výzkumu České unie pro podporované 
zaměstnávání, na kterém se Jana Březinová podílela. V rámci výzkumu bylo osloveno 22 
agentur pro podporované zaměstnávání a 45 úřadů práce. Není zřejmé, jakým způsobem se 
diplomantka na výzkumu podílela, považovala bych za vhodnější uvést kapitolu jako 
sekundární analýzu dat. 
 
Diplomantka pracovala s ne příliš rozsáhlým počtem literatury, z toho několik titulů je v 
angličtině. Většina zdrojů představuje aktuální materiály a dokumentaci zveřejněnou zejména 
elektronicky. 
 
V závěru se autorka vyjadřuje k hypotézám a tvrdí, že legislativní rámec služby podporované 
zaměstnávání v podmínkách České republiky chybí. 



 
 
Otázky k obhajobě navrhuji v souvislosti s cílem práce:  
 
1) Jaké výhody a jaké nevýhody mají organizace občanského sektoru v oblasti pracovní 
rehabilitace? Jaké možnosti nabízí NNO pro pracovní rehabilitaci? 
2) Lze upravit pravidla a podmínky financování v rámci dotační politiky, tak aby umožnily 
NNO stabilní finanční zajištění?  
 
 
Diplomová práce splňuje požadavky katedry, autorka prokázala schopnost pracovat 
s literaturou, v textu jsou správně citované prameny a i informační zdroje. Jana Březinová 
v předložené práci dosahuje dobré formulační a gramatické úrovně. 
 
 
Diplomovou práci Bc. Jany Březinové „Financování nestátních neziskových organizací – 
Agentur pro podporované zaměstnávání v rámci České republiky“ doporučuji 
k obhajobě na navrhuji hodnocení známkou velmi dobře. 
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