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Posudek oponenta diplomové práce 

Podporované zaměstnávání a sociální podnikání - Perspektivy rozvoje v České 

republice ve srovnání se zahraničními zkušenostmi 

Diplomantka si pro svou diplomovou práci zvolila téma, které je jí sice blízké, ale které je 
zárovei1 velice obtížné na zpracování z dúvodu nedostatku odborné literatury. Podporované 
zaměstnávání je jedním z účinných nástrojú sociálního začleňování osob ohrožených 
sociálním vyloučením a v současné době zažívá tento nástroj sociální ochrany ohromný 
boom, o čemž svědčí i masivní finanční podpora z Evropského sociálního fondu. 

Diplomová práce zahrnuje dvě hlavní témata - podporované zaměstnávání a sociální 
podnikání. 

Po teoretickém úvodu následuje část věnovaná metodice a legislativnímu rámci 
podporovanému zaměstnávání. Je patrné, že diplomantka danou problematiku ovládá a 
orientuje se v ní. 

Pro dokreslení podmínek pro poskytování služeb podporovaného zaměstnávání v České 
republice užívá autorka příkladú několika agentur podporovaného zaměstnávání a 
v neposlední řadě se také kriticky vyjadřuje k poslání a činnosti České unie pro podporované 
zaměstnávání coby zastřešující organizace pro podporované zaměstnávání v naší zemi. 

Další část diplomové práce je věnována otázce sociálního podnikání. Za zvláště cenné 
považuji srovnání se zkušenostmi ze zahraničí - byť je sociální podnikání zasazeno do jiných 
legislativních rámcú, múžeme těchto zkušeností využít při rozvoji sociálního podnikání u nás. 

V závěru práce se diplomantka snaží formulovat hlavní překážky rozvoje podporovaného 
zaměstnávání a sociálního podnikání v České republice. Tuto analýzu považuji za vůbec 
nejnosnější část diplomové práce a dovoluji si tvrdit, že je o ni po jejím prohloubení možné 
opřít argumenty pro získání podpory ze strany politikll a ekonomú. 



Diplomantce se v její diplomové práci podařilo komplexně pojmout problematiku 
podporovaného zaměstnávání a sociálního podnikání v ČR. 

Práci doporučuji k obhajobě, navrhuji hodnocení výborně a jako téma k diskusi tyto 
otázky: 

1) Jaká opatření by dle vašeho názoru mohla stimulovat podnikatelskou sféru v ČR 
k sociálnímu podnikání? 

2) Jaká jsou podle vašeho názoru největší úskalí sociálního podnikání? 
3) V jakých oblastech pracovní činnosti by se dalo vhodně a účelně uplatnit sociální 

podnikání v ČR? 

V Praze dne 18. 5. 2006 
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Mgr. Gabriela Melková 

ved. odd. podpory prac. uplatnění 
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