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Jana Březinová téma své diplomové práce zaměřuje na problematiku financování 
nestátních neziskových organizací v České republice se zaměřením na organizace poskytující 
službu podporovaného zaměstnávání. Cílem diplomové práce je navržení konkrétních 
doporučení pro zajištění koncepčního financování organizací zaměřených na poskytování 
služeb podporovaného zaměstnávání. K tomuto cíli chce autorka dojít přes dílčí cíle, kterými 
jsou: vypracování přehledové studie zaměřené na legislativní podmínky podporovaného 
zaměstnávání v rámci Evropy; vymezení základních podmínek fungování NNO v České 
republice a Evropě; poukázat na vztah občanského sektoru s veřejným sektorem při 
poskytování služeb podporovaného zaměstnávání. 

Diplomantka stanovuje tři hypotézy: 
1. V současné době neexistuje v České republice koncepční systém financování NNO – 

agentur pro podporované zaměstnávání. 
2. Pro návrh koncepčního řešení financování služby podporovaného zaměstnávání lze 

využít některých současných nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. 
3. V podmínkách České republiky je aplikovatelná politika jiných států Evropské unie 

směřující k financování poskytovatelů služeb podporovaného zaměstnávání.   
Práce je rozčleněna celkem do dvanácti kapitol. Po úvodu následuje vymezení pojmu 

podporované zaměstnávání, dále autorka popisuje zakotvení podporovaného zaměstnávání 
v devíti zemích Evropy a následuje popis tří organizací zaměřených na tuto problematiku. 
V páté a šesté kapitole jsou prezentovány informace týkající se legislativy vztahující se 
k zaměstnávání osob se zdravotním postižením v rámci EU a České republiky. Sedmá 
kapitola popisuje možnosti financování NNO v České republice ve vztahu k agenturám pro 
podporované zaměstnávání a osmá kapitola představuje tři vybrané agentury a jejich strukturu 
financování. Devátá část je věnována výsledkům výzkumu. Následuje porovnání modelů 
financování podporovaného zaměstnávání v rámci Evropy s Českou republikou, návrhy řešení 
současné situace a závěr.    

Autorka si zvolila vhodné téma vzhledem ke studovanému oboru, formulovala cíle své 
práce, věnovala prostor formulaci hypotéz. Autorka využívá vhodnou cizojazyčnou literaturu.   

 
K diplomové práci mám následující připomínky: 
Přehledová studie devíti zemí ve třetí kapitole diplomové práce představuje popis stavu 

ve věci podporovaného zaměstnávání v jednotlivých zemích bez vlastní autorčiny analýzy. 
Určitou snahu o analýzu zařadila autorka v rozsahu pouhé jedné strany v kapitole 10. Při 
popisu situace v otázce podporovaného zaměstnávání v zemích Norsko, Anglie, Rakousko a 
Maďarsko autorka používá jako hlavní či jediný zdroj informací webové stránky 
www.quip.at, ze kterých doslova překládá a cituje části studií zde zveřejněných. O logice 
výběru jednotlivých zemí autorka mlčí. Stejně tak se čtenář nedozví, na jakém základě 
autorka vybírá právě ony tři organizace poskytovatelů podporovaného zaměstnávání v rámci 
čtvrté kapitoly.  

Klíčová kapitola pro celou práci by měla být kapitola 7, kde se autorka zabývá 
financováním NNO v rámci České republiky. Zarážející je, že tato kapitola se opírá ze značné 
části o diplomovou práci z roku 2001. Přičemž existují odborné publikace aktuálnější, 
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reflektující vývoj a legislativní změny v této oblasti. Při popisu jednotlivých možností 
financování autorka pouze okrajově uvádí Evropské fondy, přičemž na straně 43 píše, že pro 
agentury podporovaného zaměstnávání jsou právě tyto fondy klíčovým zdrojem příjmů.     

V osmé kapitole chce autorka poukázat na různorodost možných zdrojů financování tří 
vybraných nestátních neziskových organizací zabývajících se podporovaným zaměstnáváním. 
Není zde však popsán důvod výběru těchto organizací. Většina prostoru této kapitoly je 
věnována popisu činnosti organizací místo vlastnímu rozboru financování. Tabulky uvádějící 
zdroje financování tří vybraných NNO mají u všech tří organizací jinou strukturu, nedá se 
tedy jasně vyčíst, v čem se jejich zdroje liší a v čem jsou shodné. Vlastnímu porovnání 
finančních zdrojů organizací autorka nedává žádný prostor.  Autorka u všech tří organizací 
vychází při popisu činnosti i zdrojů financování z výročních zpráv za rok 2007.  

Celkový charakter práce je spíše popisný než analytický. Nejedná se o teoretickou práci, 
diplomantka však neprovádí ani vlastní výzkum. Své závěry opírá o popisné části práce. 
Vlastní logika uspořádání a smyslu popisných částí není příliš jasná. 

Z formálního hlediska lze práci vytknout místy se objevující překlepy. U tabulky č. 2 a 
3 chybí zdroj. Na straně 61 není dokončena poslední věta před kapitolou 12. Neúplně jsou 
uvedeny citace z internetových stránek www.quip.at ve třetí kapitole. V rámci kapitoly 9 je 
odkazováno na výzkum České unie pro podporované zaměstnávání v roce 2007 na jiném 
místě v roce 2006. Autorka však píše o jednom výzkumu a v literatuře je uveden výzkum 
pouze z roku 2007. 

 
 
Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením dobře (3-4 dle obhajoby). 

 
V Praze, 22. 10. 2009 
 
Mgr. Romana Šloufová 
oponentka 


