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     Předložená bakalářská práce má 45 stran vlastního textu a je členěna do pěti hlavních kapitol. 
Nejprve student definuje sociální politiku, podle zákona o zaměstnanosti popisuje aktivní politiku 
zaměstnanosti a zaměřuje se na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Dále se 
zabývá významem práce v životě člověka, popisuje faktory které ovlivňují uplatnění osob 
znevýhodněných na trhu práce a charakterizuje rizikové skupiny v souvislosti s pracovní exkluzí.
Ve třetí kapitole popisuje problematiku osob se zdravotním postižením ve vztahu k jejich 
možnostem uplatnění na trhu práce. Následuje kapitola zaměřená na pracovní rehabilitaci a její 
objekty a subjekty. V poslední kapitole student nejdříve charakterizuje pracovně tréninkové 
pracoviště Ta kavárna jako možnost realizace pracovní integrace osob se zdravotním postižením, 
dále vysvětluje význam Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví při 
pracovní rehabilitaci osob se zdravotním postižením a předkládá návrh dotazníku, jehož by bylo 
možno využít při individuálním plánování pracovní rehabilitace v uvedeném zařízení.
     
Připomínky se týkají formální stránky předložené práce:

- Chybí Seznam zkratek
- Hlavní kapitoly sice začínají na samostatné stránce, ale jejich názvy nejsou zvýrazněny 
- Za nevhodné považuji členění textu až do podkapitol 4., 5. a dokonce i 6. řádu (kpt. 5.2.1.1.1.1)
- V některých případech bych považovala za vhodnější častěji interpretovat znění použitých 

zákonů volně, ne zcela doslovně (např. kpt. 1.4.)
- Podle mého názoru četbu textu ztěžuje nadměrné používání zkratek, pro něž se stávají 

některé odstavce hůře srozumitelné (např. kpt. 1.4.9.2)

     Téma považuji vzhledem k výše uvedené struktuře za vysoce aktuální. Stylistická a jazyková 
úroveň práce jsou na velmi dobré úrovni.  Použitá literatura a elektronické zdroje jsou aktuální, 
student čerpá z české legislativy, čemuž odpovídají užité formulace. Jednotlivé kapitoly na sebe 
logicky navazují, k obsahové stránce práce nemám připomínky. Za zdařilý a přínosný považuji 
koncept dotazníku, který student sestavil.

Otázka k obhajobě:
 Po pilotáži dotazníku jste kromě jiného dospěl k názoru, že pro určování vhodných nástrojů 

podpory zaměstnanosti u zkoumané osoby by bylo vhodné využít i širší informace 
o zdravotním postižení -  lékařskou diagnózu. Z jakého důvodu?

Cíl práce – popsat pracovní rehabilitaci v rámci aktivní politiky zaměstnanosti, charakterizovat 
pracovně – tréninkový program pro osoby se zdravotním postižením v Ta kavárně a navrhnout 
dotazník k využití pro individuální plánování na tomto pracovišti – student splnil.

Předložená bakalářská práce splňuje podmínky a nároky kladené na odbornou práci.

Bakalářskou práci hodnotím:               výborně
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