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Předložená bakalářská práce se zabývá tématem zaměstnávání  lidí se zdravotním postižením 

na primárním trhu práce. Jak autorka v v textu správně upozorňuje, práce a zaměstnání mají 

v životě lidí zásadní význam: zabezpečují jejich hmotné potřeby, spoluurčují sociální status, 

rozvíjejí sociabilitu, dovednosti, vlastnosti a osobní identitu atd.  Člověk, který se nemůže na 

pracovních trzích uplatnit, může být ohrožen mnoha negativními důsledky. Právě proto 

sociální práce usiluje i o pracovní integraci lidí s postižením, pokud je to jen trochu možné.   

Zaměstnávání osob zdravotně postižených  prošlo v poslední dekádě různými změnami. 

Autorka tematizuje problematiku postavení OZP na trzích práce a téže se, jaké jsou okolnosti 

zaměstnávání této skupiny viděno primárně ze strany zaměstnavatelů.  Svůj výzkum orientuje 

tímto směrem a využívá jej k úvaze, jak by bylo možné zvýšit zaměstnanost osob se 

zdravotním postižením.  

 

Práce je logicky členěna, jednotlivé kapitoly na sebe plynule navazují.  

 

Autorka se dobře orientuje v teoretických konceptech zdravotního postižení a legislativních 

úpravách, v uplatnění OZP na trzích práce, službách podporujících duševně nemocné. 

Používá vhodně zvolené literatury, internetových zdrojů a dalších dokumentů.   

   

Empirické šetření prováděla autorka u vybraných zaměstnavatelů různých kategorií 

v Turnově a okolí.  

Byla použita metoda polostrukturovaných rozhovorů se zástupci firem. Proces přípravy a 

realizace výzkumu je popsán.  

 

Jazyk a styl psaní jsou na slušné úrovni, vyskytují se některé chyby v citacích (hlavně při 

citování z kolektivních monografií).  

 

Moje připomínky směřují prezentaci výsledků. Tato kapitola by zasloužila výraznější 

grafickou úpravu tak, aby důležité a zajímavé momenty vynikly.  

   

Obecně lze konstatovat, že práce obsahuje zajímavý materiál a dokazuje schopnost autorky 

orientovat se  v relevantních zdrojích. Autorka je schopna analytické práce a  samostatné 

práce v terénu. Předloženou práci považuji za zdařilou, přináší další pohledy na zaměstnávání 

OZP v České republice.   

 

Navrhuji klasifikaci VÝBORNĚ až VELMI DOBŘE podle výsledků obhajoby.            

 

Otázka k obhajobě:   

1. Pokuste se shrnout, jakou roli v zaměstnávání OZP by mohli sehrávat sociální 

pracovníci – absolventi VŠ.   

2. Jaká další opatření na podporu zaměstnávání OZP by mohla být realizována?  

 

28. května 2015      PhDr. Jaroslava Šťastná, PhD. 



    


