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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

AUTORKA PRÁCE: PAVLÍNA JANÁČOVÁ

PERSPEKTIVA UPLATNĚNÍ LIDÍ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA 

OTEVŘENÉM TRHU PRÁCE

Volba tématu je přínosná jak z obecného pohledu, tak i z pohledu studovaného oboru. Na 

této volbě hodnotím především to, že se ačkoliv se zabývá v tomto oboru častěji voleným

předmětem zkoumání, přináší nové informace možnosti nazírání problematiky zaměstnávání 

OZP v České republice. 

Práce je vypracována s pečlivostí, shrnuje současné poznatky o tomto tématu.

Teoretická část je pojata důkladně a pečlivě, podkapitoly na sebe správně logicky navazují.

Empirické šetření je v praktické části přehledně zachyceno a výsledky jsou i s následující 

diskuzí předány čtenáři již s návrhy příslušných opatření, která by mohla – pro osoby se 

zdravotním postižením - vést ke zlepšení situace na trhu práce.

Za klíčové považuji pasáže, ve kterých autorka zvažuje ne/dostatečnost intervencí sociální 

práce. Z této části zřetelně vyplývá, že v praxi sociální práce není zcela uchopen koncept 

síťování a koordinované spolupráce a téměř vůbec aplikováno makro pojetí praxe sociální 

práce.

Doporučené hodnocení: V závislosti na kvalitě obhajoby doporučuji hodnotit výborně

Otázka k obhajobě: Uveďte, zda a jaké mohou být překážky, které popisujete ve své práci 

jako vedoucí k snížení uplatnitelnosti osob se zdravotním postižením na trhu práce, 

odstraněny či zmírněny formou intervencí sociálních pracovníků?.

Téma vzhledem k 
současným potřebám 
oboru

vysoce potřebné Potřebné Okrajové Irelevantní

Téma vzhledem 
k možnostem zpracovatele

zvoleno 
adekvátně

téma je příliš 
rozsáhlé

téma mohlo být 
širší

předkladateli chyběla 
možnost adekvátně 
téma uchopit

Typ práce Teoretická Kompilační srovnávající 
systémy

Empirická

Rozsah práce Přiměřený nedostatečný příliš velký
Struktura práce Vyvážená nevyvážená s chybějícími 

významnými 
teoriemi

s chybějícími daty



2

Schopnost formulovat 
vlastní názory/východiska

Výborná Dobrá nejasné vlastní 
názory/ nejasná 
východiska 

Stylistika Přiměřená šroubovité 
vyjadřování

vyjadřování příliš 
hovorové 

Gramatika Správná s ojedinělými 
chybami

s množstvím chyb

Úprava textu Přiměřená S ojedinělými 
nepřesnostmi 

Nepřehledná

Práce s literaturou Přiměřená zbytečně mnoho 
citací/ citace 
zbytečně dlouhé 

málo citované 
literatury

Využívání zahraniční 
literatury

Přiměřené citací z cizí 
literatury je 
minimum

citace z cizí 
literatury chybí

Schopnost kriticky 
hodnotit prameny

Výborná Dobrá není patrná

Zpracování přehledu 
pramenů

Správné s menšími 
nedostatky

se závažnými 
nedostatky

Formulace hlavního 
problému/ výzkumné 
otázky

Jasná není zcela jasná Chybí

Metody zvolené 
adekvátně, 
použito více 
metod

použita jedna 
metoda, je 
adekvátní

daly se užít 
adekvátnější 
metody

metody nejsou 
zvoleny adekvátně

Praktická využitelnost 
výsledků

Vysoká Dobrá Nejasná

Naplnění cíle práce cíl splněn cíl splněn 
částečně

cíl se nepodařilo 
naplnit

Hodnocení Výborně velmi dobře Dobře Nevyhovuje

Podpis: PhDr. Pavla Kodymová, Ph.D.
9. 9. 2013


