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Zdůvodnění relevance tématu vzhledem k oboru Studia občanského sektoru 2

Téma rozsáhlé diplomové práce (134 s.) je problematika chráněného zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením jako jedna z možných cest jejich integrace do většinové společnosti. Je relevantní a zdůvodněno 
v tom smyslu, že autorka zkoumá OOS, která mají chráněná pracovní místa.
Kvalita teoretického/konceptuálního rámce práce 2

V první části jsou pasáže a odkazy na teorie z veřejné a sociální politiky, která je předpokladem ochrany práv a 
prosazování uznaných zájmů obyvatel dané společnosti, tedy i osob se zdravotním postižením: lidská práva, 
veřejná politika, sociální politika (Potůček, Mareš), sociální stát (Anheier). Otázky jako teoretický model čtyř 
sektorů; trh, stát a občanský sektor; funkce OS. Literatura je představena přehledně, ale ne kriticky.
Autorka pracuje nejen s odboru literaturou, ale také s výstupy Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, 
s Národním plánem vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2010-2014.

Formulace cílů, výzkumných otázek či hypotéz 2

Hlavním cílem Zuzany Zajícové bylo provedení analýzy vybraných chráněných pracovišť u nás, primárně s 
ohledem na to, zda a jak přispívají k „pracovní rehabilitaci“ osob se zdravotním postižením. Příprava na práci má 
dané osobě přinést nejen nové znalosti, ale také pomoci osvojit si potřebné dovednosti a pracovní návyky. Lze ji 
provádět buď na pracovištích jejího zaměstnavatele (někdy s podporou asistenta), na chráněných pracovištích 
nebo ve vzdělávacích zařízeních státu, územních samosprávných celků, církví a náboženských společnostech 
nebo občanských sdružení. Do svého zkoumání nezahrnula veřejný sektor, z důvodů, které jsou v práci uvedeny.
Metody získávání a analýzy dat a jejich použití 2

Mezisektorovou analýzu Zajícová volí proto, aby pomohla odhalit případné rozdíly mezi tím, do jaké míry se tuto 
roli daří naplňovat chráněným pracovištím provozovaným organizacemi občanského sektoru na jedné straně a 
obchodními společnostmi na straně druhé. Provedla průzkum v OOS a v obchodních společnostech, který byl
zacílen na OOS a obchodní společnosti, které zaměstnávají více jak 50 % osob se zdravotním postižením – na 
chráněném trhu práce. Cílem bylo zjistit, zda a jakým způsobem zkoumané subjekty přispívají ke zvyšování 
kvalifikace a motivace zaměstnaných osob pro případný posun na otevřený trh práce mezi většinovou 
společnost. 
Zkoumala celkem devět chráněných pracovišť. Původním záměrem bylo zařadit stejný počet z obou sledovaných 
sektorů, ale v průběhu výzkumu se ukázalo být žádoucím zařadit více OS, protože dle statistik provozují daleko 
více CHP než OOS. Byly vybrány čtyři OOS a pět OS – pro všechny tyto subjekty byly vypracovány krátké 
případové studie a byly realizovány rozhovory s vedoucími pracovníky.

Kvalita závěrů práce 2

Z realizovaného šetření Zuzany Zajícové vyplynulo, že problémem jsou nedostatek individuálního přístupu ze 
strany státní správy a absence informací u všech zúčastněných aktérů. Domnívá se, že pružné a rychlé vyřešení 
se vzhledem k nepružné a byrokratické povaze státního aparátů očekávat v nejbližší době nedá. OOS a obchodní 
společnosti dokáží reagovat rychle a mobilizovat své zdroje vzhledem k aktuální situaci. 
Byly naplněny praktické, ne teoretické cíle. Vhodnou cestou ke zlepšení situace a zvýšení šance OZP pro 
uplatnění i na volném trhu práce se autorce jeví rozsáhlejší podpora služby podporovaného zaměstnávání. Pokud 
by stát více podporoval OOS, které nabízejí tuto službu, mohlo by to mít na zvýšení zaměstnatelnosti OZP 
významný vliv. 
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Práce se zdroji 1

Standardní odkazování na literaturu a prameny.

Struktura práce, formulační a gramatická úroveň, grafická úprava 2

Práce je vhodně strukturovaná. V teoretické části je popsán současný systém podpory zaměstnávání osob se 
zdravotním postižením u nás a jsou uvedeny možné dopady na život této skupiny občanů. 
V empirické části jsou představeny vybrané OOS a OS.
Některé podkapitoly jsou zařazeny bez zřejmého významu pro stanovený cíl práce.

Celková známka před obhajobou: 2

Otázky k obhajobě:

1) Chráněnými pracovišti ve své práci Zuzana Zajícová označuje taková pracoviště, na kterých zaměstnavatel 

zaměstnává z celkového počtu svých zaměstnanců více jak 50 % OZP na chráněných pracovních místech, 

tedy na chráněném trhu práce. Zákon o zaměstnanosti hovoří o chráněných pracovních místech (§ 75) s více 

než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců. Proč nezůstáváte u 

používání pojmu chráněné pracovní místo?

2) Vyjádřete se ke konstatování, že by bylo přínosné, pokud by se podařilo některé z rysů fungování OOS 

přenést do sektoru obchodních společností, které mají především díky své vyšší finanční stabilitě a 

nesrovnatelně vyššímu počtu, dobrý potenciál ovlivnit životy většího počtu osob se ZP. Které rysy OOS máte 

na mysli?

Celkové vyjádření/komentář vedoucího práce:

Diplomovou práci Bc. Zuzany Zajícové doporučuji k obhajobě.

V Praze dne 23. 7. 2014

……………………………………………….

Podpis vedoucího práce.
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