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Postavení osob se zdravotním postižením (dále také OZP) na trhu práce je velice častým 

tématem sociálně-politických studií i absolventských prací studentů spřízněných oborů. Proto je 

poměrně obtížné nalézt ještě nějaký nový, neotřelý pohled na problematiku. To si uvědomuje i Jitka 

Rudolfová, když v úvodu své práce zmiňuje, že vzniklo již mnoho analýz a byla přijata mnohá 

opatření (str. 11). Nicméně přes veškerou snahu tato opatření nedosahují požadovaného efektu. 

Cílem předložené práce je proto „uchopit problematiku zaměstnávání osob se zdravotním 

postižením z jiného úhlu než pomocí analýzy veřejných politik“, protože vzhledem k výše 

uvedenému „by klasická analýza problému nepřinesla kýžené nové poznatky ani nenavrhla 

převratná řešení.“ (str. 11) 

Novým úhlem pohledu, který autorka nabízí, je analýza skrze oblast vědění o politice. 

Skrze tuto oblast zamýšlí ve své práci českou politiku zaměstnanosti vůči OZP popsat 

a vysvětlit. V rámci stanoveného stěžejního cíle zkoumá předpoklady o uplatnění OZP ovlivňující 

současný design politiky vůči jejich uplatnění na trhu práce a spolu s tím i celkový vliv 

na současnou situaci OZP. Adekvátně tomuto záměru stanovuje také dílčí výzkumné otázky 

(str. 14). Hned zkraje je třeba podotknout, že všech stanovených cílů bylo v práci dosaženo, 

a to s výsledky, které si zaslouží pozornost jak odborné veřejnosti, tak politických 

představitelů. 

V úvodu své práce studentka také odhaluje vlastní motivaci k výběru tématu. Je jí osobní 

zkušenost života se zdravotním postižením. Ta může obecně být na jednu stranu velice cenným 

„zdrojem informací“, na druhou stranu v sobě skrývá riziko příliš subjektivního pohledu nebo 

emotivně ovlivněného hodnocení. Jitka Rudolfová zde však plně prokázala schopnost 

naprostého subjektivního odstupu od tématu a veškeré své osobní zkušenosti využívá pouze 

jako východisko pro následné odborné a zároveň velmi fundované zpracování. Díky tomu 

vnáší do problematiky nový a skutečně hluboký vhled, což je jedním z mnoha přínosů její 

diplomové práce. 

Základním využívaným teoretickým rámcem jsou sociální konstrukce cílových populací 
autorek Anne L. Schneider a Helen Ingram. Výběr tohoto rámce studentka zdůvodňuje tím, že 

se zaměřuje na důvody selhávání veřejných politik (str. 11), čímž dává tušit, že má zcela 

jasnou představu o tom, proč právě tento rámec může účinně podpořit cíl její práce. Samotné 

představení teorie, stejně jako její napojení na sledované téma (kapitola 2) dosahuje 

ve srovnání s mnoha jinými diplomovými pracemi nadprůměrného zpracování. Autorka 

nejenže na teorii neustále kontextuálně odkazuje, současně jí napojuje (a tam, kde je to možné, 

i úspěšně konfrontuje) s druhou rámcovou teorií své práce, jíž je argumentativní obrat. Určitá 

nejasnost se objevuje pouze v kapitole 2.1, kde autorka najednou přechází od argumentativního 

obratu (který má být hlavním předmětem této podkapitoly) právě k sociálním konstrukcím (jimž se 

zároveň podrobněji věnuje hned v následující podkapitole), aniž by bylo zřejmé, co ji k tomuto 

kroku vedlo. V závěru celé kapitoly 2 (konkrétně u podkapitoly 2.3.2.4) pak postrádám 

jednoznačnější ukončení tématu, výraznější nastínění souvislostí s hlavním tématem práce a také 

určité napojení na další kapitolu. Vzhledem k celkové kvalitě propracování textu jde však jen o dílčí 
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a ojedinělé nejasnosti, kdy nejsou jednoznačně zřejmé souvislosti některých uváděných informací 

a argumentů. 

Struktura celé práce potvrzuje, že Jitka Rudolfová pečlivě promyslela každý krok, který 

ve své analýze učiní. Po představení teoretického rámce následuje logicky popis metod (kapitola 

3), jimiž bude sociální konstrukce cílových populací uchopena. Výstupy provedené analýzy pak 

představují následující kapitoly, kdy už ze samotných názvů (Osoby se zdravotním postižením jako 

cílová populace – kap. 4, Sociální konstrukce v designu politiky – kap. 5) je evidentní, že zde 

došlo ke skutečnému propojení sledovaného teoretického rámce a vlastní analytické činnosti 

autorky. A to do té míry, která nebývá u absolventských prací obvyklá. 

Veškeré informace, které studentka do jednotlivých kapitol zařadila, jsou vybírány zcela vhodně 

vzhledem k deklarovaným cílům práce. Čtenář tak ani na chvíli netápe a nemusí přemýšlet nad tím, 

co a proč autorka dělá. Za pozornost stojí zejména kapitola 5, v níž autorka představuje 

stěžejní část své analýzy a úspěšně podrobuje kritickému pohledu hlavní nástroje na podporu 

pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením, jako je např. minimální mzda, povinnost 

zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, dávky v nezaměstnanosti pro OZP a jejich nárok 

na zprostředkování zaměstnání nebo příspěvek na podporu zaměstnávání OZP. Upozorňuje 

i na limity přístupů v hodnocení zdravotního postižení (využívání sociálního versus medicínského 

modelu) a na zjevné rozpory mezi schválenými strategickými dokumenty a platnou legislativou. 

Vhodně cílená a pečlivě provedená analýza jednotlivých nástrojů zde přináší důležitá 

upozornění na důvody, které jsou příčinou jejich nedostatečné efektivity. Často jde navíc 

o skutečnosti, na které v kontextu české politiky zaměstnanosti OZP není zatím kladen 

potřebný důraz. To považuji za jeden z největších přínosů celé práce. 

Z výše uvedeného vyplývá, že tato diplomová práce je také argumentačně velice dobře 

propracovaná. Každý dílčí krok je náležitě vysvětlen, odůvodněn a podložen odbornými zdroji. 

(Jejich výběr a četnost je také potřeba ocenit.) V textu nejsou žádné informace navíc, ani žádné 

zbytečné tematické odbočky. Předložené skutečnosti jsou navzájem doplňovány, konfrontovány 

a v závěru každé dílčí analytické kapitoly také patřičně zhodnoceny. Autorka si je vědoma 

určitých omezení vlastní práce (zmiňuje např. absenci výzkumného designu), a přestože uvádí, 

že její analytický text je třeba chápat spíše jako nepřímé důkazy popisovaných skutečností, 

protože v českém prostředí neexistuje zatím dostatek dat, která by sledované dimenze 

mapovala explicitně (str. 29), právě preciznost a promyšlenost zpracování, s nimiž 

k využívaným datům a informacím přistupuje, z jejích závěrů a celé práce dělá přesvědčivý 

a velice hodnotný zdroj informací. 

Jitka Rudolfová vypracovala práci, která v mnoha směrech převyšuje úroveň jiných 

úspěšně obhájených diplomových prací. Přála bych proto její diplomové práci, aby se stala 

využívaným zdrojem při další tvorbě vhodných forem podpory osob se zdravotním postižením 

na trhu práce, protože má potenciál pro to, aby podpořila vývoj politiky zaměstnanosti OZP 

potřebným směrem. 

Tuto práci rozhodně doporučuji přijmout k obhajobě a hodnotit ji jako „výbornou“. 

 

V Praze 11. 6. 2016                                                                                    Mgr. Vladimíra Tomášková 

 


