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Cíl, zaměření práce, aktuálnost práce 

Práce sleduje oblast chráněného zaměstnávání a dopad na území Moravskoslezského kraje. 

Problematika sociální inkluze je aktuálním tématem příštího období evropské regionální politiky 

(EVROPA 2020).  

 

Přístup studenta k řešení po stránce metodické, věcné, práce se zdroji 

Práce je strukturovaná, koncepční a logicky provázaná.  V přípravném procesu studentka aktivně 

pracovala s literaturou, dodržovala dohodnuté termíny, respektovala stanovená pravidla při zpracování 

bakalářské práce a spolupracovala s praxí. 

 

Struktura obsahu práce, kvalita, způsob zpracování 

 

V teoretické části byly vysvětleny základní pojmy dané oblasti vztahující se k otázkám zdravotně 

postižených a sociálního vyloučení. Další teoretická kapitola se věnuje integraci osob se zdravotním 

postižením na trhu práce, zde byla podrobně rozpracovaná otázka chráněného zaměstnávání.  

Teoretické části jsou zpracovány přehledně a obsahují kvalitní poznatkovou základnu k řešené 

problematice.  

 

V praktické části studentka poměrně významně popisuje vlastní výzkumný proces a předkládá vlastní 

hypotézu: „Na rozdíl od nezaměstnaných zdravotně postižených osob (OZP) evidovaných na úřadech 

práce, má chráněné zaměstnávání OZP pozitivní dopad na kraj“. K potvrzení hypotézy využila autorka 

své závěry získané z průzkumu se skupinou zaměstnavatelů a zaměstnanců zdravotně postižených. 

Formulace některých otázek v dotazníku či nabídnutých odpovědí, je někdy poněkud nevhodná či 

nepřesná. Např. otázka: Jaká je spolupráce s úřadem práce? Nabídnuté kategorie (dobrá, dostačující, 

nedostačující) nejsou příliš vhodné a standardní. Na základě získané odpovědi z dotazníků studentka 

deklaruje zjištění, že každá nezaměstnaná osoba stojí stát 220 tis. Kč, není zřejmé, zda je toto číslo 

správné a platné pouze pro první rok v nezaměstnanosti či všechna léta.     

 

Formální úprava a připomínky 

Po formální stránce práce vykazuje nedostatky v otázkách stylistické úpravy a častějšímu výskytu 

pravopisných chyb, nedostatky jsou také v úpravě grafů pro pdf verzi, např. str. 44. 

 

Náměty k diskusi 

Vysvětlete ekonomické přínosy chráněného zaměstnávání a zdůvodněte.  

 

Závěry a využitelnost výsledků  

Oceňuji tento výzkumný projekt, jelikož je velmi aktuální. Autorka přináší zajímavé zjištění, spolupracuje 

s praxí, přináší vlastní závěry a je zde vidět vysoká míra samostatné práce. Kvalitu práce mírně snižuje 

její nepropracovanost v některých oblastech výzkumu a zvýšená úroveň pravopisných chyb a 
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nepřesností. Využitelnost této práci vidím v jejím možném uplatnění při realizaci dalších projektů 

zaměřených na sociální inkluzi či pro instituce, které se zaměřují podporu zdravotně postižených. Práce 

splňuje nároky pro danou úroveň bakalářského stupně. 

 

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.  

 

V Ostravě dne:  22. 5. 2012 
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