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Předložená rigorózní práce se zabývá tématem, které je spojeno se životem početné skupiny  

obyvatel naší společnosti – lidí věkové skupiny 50+, kteří  se ocitli v situaci nezaměstnanosti, 

nejistého nebo ohroženého zaměstnání. Pro tyto skupiny se v poslední dekádě i v ČR otevřela  

možnost uplatnění v sociálních podnicích. Ukazuje se však, že praxe optimistický předpoklad 

zcela nepotvrzuje.  

Autorka si téma zvolila na základě svého zájmu o problematiku jak seniorského věku tak i 

sociálního podnikání, kterými se zabývala v předchozích kvalifikačních pracích, tj. v 

bakalářské práci a diplomové práci.   

 

Autorka práci rozdělila do dvou základních bloků, teoretického a empirického.   

 

V prvních čtyřech kapitolách objasňuje cíle práce, vymezuje kategorie spojené se sociálním 

podnikáním, specifikou zaměstnávání starších osob a problematikou nezaměstnanosti.  

 

Empirická část dokumentuje nelehkou snahu autorky vypořádat se s nedostatkem 

respondentů, zaměstnanců sociálních podniků ve věku 50+. Autorka proto zvolila strategii 

postupných výzkumných kroků, které rozdělila do třech fází.  Předvýzkumu, sekundárního 

šetření a rozsáhlého terciárního šetření.  Práce je uzavřena shrnutím postupů, docílených 

poznatků a doporučeními týkající se praxe a seznamem použité literatury.  

 

Práce má celkově velice dobrou úroveň odpovídající nárokům na rigorózní stupeň. Je logicky 

členěna, vymezení a vysvětlení pojmů je provedeno pečlivě. Autorka prokázala schopnost 

přemýšlet o tématu v kontextu moderní sociální práce a sociální integrace. Jako oporu si 

stanovila vhodnou literaturu. Jazyková úroveň práce je kultivovaná, splňuje požadavky 

akademické argumentace. Autorka se musela vyrovnat i s nečekanými nástrahami 

nevyprofilovaného segmentu pracovního trhu, který zkoumala.  

 

Na práci oceňuji její kultivovanost, zakotvenost v autentickém prostředí, schopnost autorky 

jednat s různými aktéry a analyzovat různorodé dokumenty vztahující se k tématu.     

 

Práci doporučuji k obhajobě.  

 

Otázka k obhajobě:  

 

Jaké další aktivity pro cílovou skupinu osob 50+ byste sama navrhla tak, aby lidé 

nečelili mnoha negativním důsledkům nezaměstnanosti? 
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