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Předložená diplomová práce upozorňuje, jak významné je pro lidi s poškozením 

mozku jejich zapojení do pracovního procesu. Tato práce poukazuje na bariéry zaměstnávání 

lidí s poškozením mozku, ale zároveň ukazuje možnosti, jak tyto lidi zaměstnávat. 

  

Práce se skládá z části teoretické a empirické. V teoretické části se autorka zabývá 

specifiky poškození mozku a vymezuje relevantní pojmy a témata. Zaměřuje se na 

nezaměstnanost lidí se zdravotním postižením a jejím vlivem na život těchto lidí v rovině 

fyzické, psychické i sociální. Dotýká se významu integrace lidí se zdravotním znevýhodněním 

do společnosti. Dále se pak věnuje zaměstnávání osob po poškození mozku, jejich pracovním 

uplatněním, legislativním rámcem, úskalími i možnostmi. Inspirující je dobrá praxe 

v zahraničí, kterou autorka přináší. 

  

Praktickou část diplomové práce tvoří kvantitativní i kvalitativní výzkum, jehož 

prostřednictvím autorka zkoumala zaměstnávání osob se zdravotním postižením, respondenty 

byli v obou případech zaměstnavatelé. Cíle byly stanoveny jasně, výzkumné metody byly 

vhodně zvolené a dobře se doplňují, výzkumný vzorek je dobře popsaný, výzkum je pečlivě 

vyhodnocený a diskutovaný. 



     Práce byla zpracována s velkým zájmem a nasazením a je z ní patrná autorčina 

kompetence propojovat teorii s praxí, vyplývající z detailní znalosti dané problematiky.  Po 

stránce obsahové ani formální nemám připomínek. Práce s literaturou v pořádku. 

  

Téma této práce je velmi zajímavé a bohužel při nárůstu lidí s poškozením mozku také 

pro obor sociální práce vhodné, podnětné a dosud málo prozkoumané. Tuto práci považuji za 

velmi zdařilou a doporučuji k obhajobě s hodnocením výborně. 

 

Otázky k obhajobě: 

Který z výsledků výzkumu Vás nejvíce překvapil? 

Jaké kroky v oblasti zaměstnávání lidí po poškození mozku byste v ČR doporučila  

dělat jako první? 

Co by měla o této problematice slyšet veřejnost? 

 

 

V Praze, 29. 5. 2011 

                PhDr. Olga Havránková  

 


