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Slovní hodnocení celkové úrovně a přínosu práce: 

Předložená bakalářská práce je zaměřena na aktuální společenské téma Zaměstnávání osob se zdravotním 

postižením. Jako hlavní cíl práce si autorka stanovila zmapovat problematiku zaměstnávání osob se 

zdravotním postižením na trhu práce ČR, získat informace, jak v praxi zaměstnávání osob se zdravotním 

postižením probíhá a jak je řešeno.  

 

V teoretické části se autorka zabývá legislativním vymezením OZP (osob se zdravotním postižením), 

zaměstnáváním OZP tj. definováním pojmu OZP, klasifikací osob OZP, povinnostmi zaměstnavatelů 

z hlediska legislativy, monitorováním počtu OZP na území ČR, dále možnostmi spolupráce 

zaměstnavatelů s Úřady práce, charakteristikou nástrojů aktivní politiky, definováním chráněného 

pracovního místa a chráněných dílen, sdílením pracovního místa. Teoretická část je zpracována velmi 

kvalitně, jednotlivé kapitoly mají jasnou strukturu a provázanost. Autorka prokázala schopnost práce 

s textem, pracuje s dostatečným počtem zdrojů, prokazuje schopnost práce se zdroji v oblasti legislativy, 

která v této oblasti doznala značných změn.  

 

V praktické části se autorka zaměřila nejdříve na zmapování situace se zaměstnáváním OZP ve třech 

rozdílných organizacích, z nichž každá odlišně přistupuje k řešení této problematiky. Tuto situaci 

monitoruje ve dvou společnostech formou studia interních zdrojů, příklad dobré praxe představuje formou 

strukturovaného rozhovoru s liniovým manažerem společnosti DHL. Realitu na trhu práce představuje 

formou strukturovaného rozhovoru s personalistkou a bývalou vedoucí pracovně právního oddělení. 

Autorka provedla dotazníkové šetření u 47 respondentů OZP. Šetření je řádně vyhodnoceno, jednotlivé 

odpovědi okomentovány textem a grafy. V práci se vyskytují občasné gramatické nepřesnosti.  

 

Závěrem bych chtěla vyzdvihnout osobní zaujetí autorky pro společensky náročné téma, její snahu získat 

maximum informací o dané problematice, jít do hloubky problémů a pracovat s informacemi z 

různorodých zdrojů. Práce je velmi pěkná, autorka prokázala nadhled, schopnost kritického myšlení a 

vysokou míru empatie. Práce způsobem zpracování i použitými prostředky naplňuje požadavky kladené 

na bakalářskou práci.  

 

Návrh na pochvalu: Doporučuji udělení pochvaly za výběr společensky závažného tématu a jeho kvalitní 

zpracování.  
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Celkové hodnocení BP 
(HODNOCENÍ VYZNAČTE „X“ 

V PŘÍSLUŠNÉM POLÍČKU) 

A B C D E F 

výborně velmi dobře dobře uspokojivě dostatečně nedostatečně 

Přístup autora k řešení zadané 

problematiky (iniciativa, 

samostatnost, komunikace 

s vedoucím práce, originalita) 

X      

Jazyková úroveň (pravopis, 

stylistika, práce s odborným 

jazykem) 
 X     

Práce s odbornou literaturou a 

prameny (citace, parafráze, 

dodržení normy ČSN ISO 690, 

teoretické zázemí autora) 

X      

Úroveň formálního zpracování 

(členění práce, průvodní a 

poznámkový aparát, přílohy, grafika 

atd.) 

X      

Adekvátnost využitých metod práce X      

Splnění cílů práce X      
Vyváženost teoretické a praktické 

části, vzájemná návaznost 

jednotlivých kapitol a subkapitol 
X      

Odborný přínos práce X      

Využitelnost práce v praxi X      

Prezentace závěrů X      

Navrhovaná výsledná 

klasifikace BP 
X      

 

Otázky a náměty k diskuzi při obhajobě: 

 

1. K podpoře informovanosti o zaměstnávání OZP navrhujete kampaň zacílenou na společnosti, 

které zaměstnávají více než 25 zaměstnanců. Popište stručně takovou formu kampaně, aby byla 

efektivní.  

 

2.  Co je podle Vašeho názoru důvodem ke zneužívání dotací věnovaných státem na podporu 

zaměstnávání OZP některými účelově zřízenými organizacemi?  

 

 

 

 

 

 

Práce byla zkontrolována na plagiátorství v databázi Theses.cz i na základě jiných zdrojů:  

         ANO  

 
Doporučení práce k obhajobě:    ANO 
 

Datum:      Podpis:   


