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Posuzovaná bakalářská práce přináší souhrnný přehled podporovaného zaměstnávání v ČR, zaměřuje 
se na jeho zázemí, proces, realizaci a aktéry a představuje situaci podporovaného zaměstnávání v 
Norsku a na Slovensku. Autorka vymezila cíle a otázky, kapitolu o metodologii ovšem věnovala 
přehledu využívaných zdrojů. Autorka pojmenovává také teoretická východiska, ze kterých práce 
vychází. Text neobsahuje hodnotová východiska. Stěžejní část práce autorka věnuje popisu 
podporovaného zaměstnávání v ČR. 
 
Hodnocení formální stránky práce: 
Práce je po formální stránce na dobré úrovni. Text je psaný vhodným a srozumitelným jazykem. Dalo 
by se zapracovat je výstavbě a strukturaci textu, členění textu však umožňuje dobrou orientaci. 
Pravopisné chyby a překlepy se v práci téměř neobjevují, angličtina abstraktu by se dala uhladit. 
Volba zdrojů poskytuje dostatečně plastickou šíři a pestrost pramenů. Problém ovšem spočívá 
v přílišné inspiraci jedním ze zdrojů, což se týká i problémů s celkovým zaměřením i přínosem práce. 
Autorka se odkazuje především na publikaci Vitákové1 a to v takové míře a v tolika kapitolách, že je 
nasnadě otázka o vlastním přínosu hodnocené práce. Bakalářská práce pracuje s publikací Vitákové 
v takové míře, že kopíruje i její strukturu kapitol (např. kapitoly 3.1.1 a 3.1.2 Definice a Znaky 

podporovaného zaměstnávání, 3.2 Cílová skupina podporovaného zaměstnávání, 4.1 Proces 

podporovaného zaměstnávání, 4.2 Financování služeb podporovaného vzdělávání, z Vitákové vychází 
také celá kapitola 4. Realizace podporovaného zaměstnávání atd.). Informace z dané publikace 
autorka doplňuje o informace od dalších autorů, ovšem inspirace je více než zřejmá. 
V práci jsou využívány doprovodné grafické prvky jako tabulky, modely a grafy, text není doplněn o 
přílohy. 

 
Hodnocení obsahové stránky práce: 
Autorka si zvolila důležité téma sociální politika. Práce čtenáře seznamuje s problematikou 
podporovaného zaměstnávání v ČR, závěrem stručně představí také situaci ve dvou dalších vybraných 
státech. 
Charakter textu je však ryze deskriptivní. Obecným nedostatkem je nízká míra kritičnosti a vlastních 
poznatků. Zhodnocení stávajícího poznání a jasné vytyčení přínosu a novosti práce v textu schází. 
Teoretické vstupy, které se prolínají celým textem, působí v některých případech nadbytečně (např. 
uvádění základní faktografie evropských fondů na str. 47, právních forem neziskových organizací na 
str. 32, či funkcí občanského sektoru na str. 10). 
Bylo by vhodné zahrnout jasné vyargumentování toho, proč právě podporované zaměstnávání je 
dobrým nástrojem k řešení problémů se zaměstnaností osob ohrožených na trhu práce. 

                                                 
1
 Publikace Vitákové „Souhrnná metodika podporovaného zaměstnávání“ je dostupná z WWW: 

<http://www.rytmus.org/rytmus/sites/File/documents/podporovane_zamestnavani/publikace/metodika.pdf > 
(5. 6. 2011). 



 
 
Velmi nejistá je metodologie práce. Kromě metody „studia relevantní odborné literatury a 
dokumentů“ autorka v kapitole 1.2 uvádí seznam zdrojů, s nimiž pracovala. Autorka zmiňuje i 
realizaci rozhovorů, ovšem není zřejmé nejen jak byly dělány, jak probíhal výběr respondentů, na co 
se jich autorka ptala, ale ani kolik rozhovorů bylo zrealizováno (1.2 Metodologie, str. 4). 

 
Práce představuje solidní teoretický a faktografický vstup pro vlastní analýzu, ta ovšem v práci 
nenásleduje (tento rys provází jak práci celkově, tak i jednotlivé kapitoly – např. kapitoly 5.1.2, 5.1.7 
či 4.5.4). Největším nedostatkem práce je tedy absence kritického zhodnocení předestíraných faktů 
spolu s omezeným vlastním přínosem práce. Autorka skládá fakta, na kterých je prostor pro vytvoření 
argumentace a zhodnocení, přesto práce zůstává v deskriptivní rovině. 
 
Slibnou částí práce je kapitola 5. Role aktérů podporovaného zaměstnávání, která představuje vhled 
do zázemí a postojů relevantních aktérů. I v této kapitole by bylo vhodné doplnit kritické zhodnocení 
(např. kapitoly 5.4.2 Obce a kraje či 5.6 Zastřešující organizace). Zde se nabízí možnost tuto část 
výrazněji posílit a text doplnit např. o výstupy z vlastního výzkumu mezi aktéry, což by celé práci 
výrazně prospělo. Stálo by za zvážení, zda práci nezaměřit pouze na některý vybraný problém spojený 
s oblastí podporovaného zaměstnávání či se zaměřit výhradně na jeho ukotvení v české sociální 
politice. Nabízí se též obsažení jasně formulovaných doporučení a implikací pro veřejnou politiku. 

 
 
Závěr: 
Práce působí dojmem přehledové studie o podporovaném zaměstnávání. V tomto ohledu je až na 
přílišnou inspiraci publikací Vitákové plnohodnotným materiálem, čímž splňuje stanovené cíle. 
Bakalářská práce by však měla mít větší ambice a přinášet kritická zhodnocení, vlastní pohled na věc, 
zhodnocení zdrojů a nové, vlastní poznatky. Tato dimenze není v hodnocené práci zastoupena 
dostatečně. Problémová je i nejistá metodologie, práci nepřidává ani absence vlastního výzkumu. 
Celkově však autorka i přes výše uvedené výhrady prokázala schopnost napsat samostatnou práci. 
Z výše uvedených důvodů navrhuji práci hodnotit známkou dostatečně až dobře v závislosti na 
výkonu při obhajobě. 
 
Otázky: 
Jaký je přínos práce, v čem je nová? 
Jaká byla zvolená metodologie práce a použité metody? Jak byly realizovány rozhovory, kolik jich 
bylo, s kým a jak došlo k výběru respondentů? 
Měla být kapitola 5. Role aktérů podporovaného vzdělávání zpracována jako analýza aktérů? 
Proč byly vybrány jako příklady dobré praxe právě tyto dva zvolené státy? K čemu slouží uvedení 
příkladů dobré praxe? Existují některé jejich prvky, které jsou přenositelné do ČR? 
Jaké jsou implikace pro českou sociální politiku? 
 
 
 
V Praze dne 6. 6. 2011      Magdaléna Klimešová 


