
Univerzita Karlova v Praze
Fakulta sociálních věd

Institut sociologických studií

Hodnocení bakalářské práce
Posudek vedoucí práce

Název práce: Realizace podporovaného zaměstnávání v České republice
Autorka: Denisa Dvořáková
Vedoucí práce:: Ing. Bohumila Čabanová, PhD. 

Aktuálnost tématu:  
Podporované zaměstnávání je služba, jejímž hlavním smyslem je umožnit znevýhodněným 
skupinám participaci na otevřeném trhu práce a přispět tak k jejich začlenění do majoritní 
společnosti. Je vhodným nástrojem pro prosazování současných trendů inkluzivní společnosti a 
z tohoto hlediska je také aktuálním společenským tématem.  

Cíle práce a jejich naplnění 
Právě institutem podporovaného zaměstnávání (PZ) se ve své práci zabývá i Denisa Dvořáková. 
Jejím cílem je přitom „analyzovat institut podporovaného zaměstnávání v ČR a to z hlediska jeho 
vzniku, znaků, cílů a možností realizace“ (str.4.)  Dále pak vymezení aktérů a jejich rolí v procesu 
podporovaného zaměstnávání. Takto formulovaný cíl byl v práci bezesporu naplněn.

Metodologie 
Studentka ve své práci vychází ze studia dostupných relevantních dokumentů a pramenů, analyzuje 
vybrané zdroje informací a využívá sekundární analýzu dat z dříve provedených výzkumů. 
Vzhledem k tomu, že téma je v současnosti živě diskutováno zejména odbornou veřejností, byl 
podkladů pro provedení analýzy problému dostatek.

Obsah  práce
Text je členěn do 6 kapitol, úvodu a závěru. Autorka postupuje logicky od obecných témat a 
východisek ke konkrétní problematice podporovaného zaměstnávání. V kapitole druhé pojednává o 
rovnosti v právech, právu na práci a významu práce. Předmětem dalších subkapitol je sociální 
inkluze a role občanského sektoru ve společnosti. Všechna východiska jsou pro téma práce 
bezesporu důležitá. Část třetí je věnována základním aspektům podporovaného zaměstnávání. Na 
základě poznatků z odborné literatury je vymezen pojem, uvedena definice a definiční znaky, cíle 
PZ a dílčí služby, které jsou uživatelům poskytovány. Dále se autorka zaměřuje na vymezení cílové 
skupiny uživatelů a zabývá se etapami vývoje služby PZ  v zahraničí a v ČR.
Ve čtvrté kapitole se studentka věnuje realizaci podporovaného zaměstnávání. Detailně uvádí 
postupy, které jsou pro službu PZ charakteristické, zabývá se financováním i právní úpravou. V této 
části se objevuje i současná diskuze o zařazení služby PZ do sociálního systému a autorka 
poukazuje na výhody a nevýhody navržených variant ( samostatný nástroj APZ, sociální 
rehabilitace, pracovní rehabilitace, sociální služba).  
Rolí jednotlivých aktérů objasňuje autorka v kapitole 5. Pozornost věnuje hlavně Agenturám pro PZ 



a jejich činnosti, zaměstnavatelům a jejich spolupráci s agenturami, která je pro plnění cílů PZ 
klíčová. Zdůrazňuje roli státu a nadnárodních struktur jako důležitého zdroje financování (ESF) 
Vztahy jednotlivých aktérů jsou v závěru kapitoly graficky znázorněny. Poslední kapitola na 
příkladu Norska a Slovenska uvádí zahraniční příklady řešení služby PZ.
Závěr práce je shrnutím poznatků se zdůrazněním oblastí, které je třeba dále řešit.

Formální úprava práce
Práce má po formální stránce velmi dobrou úroveň, je napsána jazykem vhodným pro odborný text, 
je pečlivě editovaná. Struktura textu je logická. Odkazy a citace jsou vyznačeny v textu, obsáhlý 
seznam odborné literatury a zdrojů je součástí práce.

Celkové hodnocení práce:
Studentka si vybrala zajímavé téma a k jeho zpracování přistoupila se zaujetím a velmi odpovědně, 
o čemž svědčí i nadstandardní množství použité literatury a zdrojů.
Bakalářská práce Denisy Dvořákové splňuje požadavky kladené na tento typ odborného textu, 
doporučuji ji proto k obhajobě a v případě úspěšné obhajoby navrhuji hodnotit jako výbornou

V Praze, 4.6.2011 Bohumila Čabanová
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