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Předložená bakalářská práce má 55 stran autorského textu členěného do pěti hlavních 

kapitol. Vzhledem k tématu předložené práce je odkazovaná literatura a další informační 

zdroje dostačující, jsou relevantní k tématu, výlučně domácí provenience a aktuální co do 

zpracování, autorů i data vydání. Text graduační práce je doplněný předlohou 

administrovaného dotazníku v realizovaném šetření v Ta kavárně. 

V současnosti jsou otázky vztahující se k problematice uplatnitelnosti a udržitelnosti 

zaměstnání osob se zdravotním znevýhodněním na trhu práce často frekventované a řeší se na 

více úrovních. Jednou z nich je i význam a možnosti práce sociálních pracovníků při 

poskytování služby pracovní rehabilitace této skupině klientů. I proto lze konstatovat, že 

bakalářská práce reaguje na aktuální a potřebné společenské téma. 

Teoretické zpracování sociálně politického základu řešeného tématu jako celku a 

zejména zpracování cílů sociální politiky, složek aktivní politiky zaměstnanosti, podpora 

zaměstnávání OZP, systém sociálních služeb i popis skupin osob znevýhodněných na trhu 

práce, jakožto i pracovní rehabilitaci a integrační programy, odpovídá úrovni současného 

vědeckého poznání v této oblasti, autor se opírá o nejnovější informační zdroje. Celkově je 

předložený text  pěkně formulován, dílčí tvrzení jsou logicky seřazená a spějí k cíli či dílčím 

závěrům. 

Šetření ve formě řízených rozhovorů na půdě chráněného pracoviště aktuálně doplňuje 

problematiku pracovní uplatnitelnosti OZP. Šetření je co do cíle a sběru dat  správně 

strukturované, po formální stránce se autor dopustil drobných pochybení, jež jsou uvedené 

v dalším textu. 

Poznámky k textu: 

 Formálně číslování stran v obsahu neodpovídá číslování stran v textu samém, 

subkapitoly 5.2.1.1.1.  a 5.2.1.1.1.1.v obsahu chybí, průběh šetření je obsažen 

v metodice, chybí závěry šetření. 

 Doporučuji u obhajoby přednést vlastní návrhy pro zlepšení sociální práce s OZP.  

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě s navrhovanou klasifikací výborně. 

V Praze 25. 5. 2013                                                          Beáta Krahulcová 


