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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Zaměstnávání osob se zdravotním postižením 
Jméno autora: Eva Modráčková 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Katedra managementu 
Oponent práce: JUDr. Jana Vaněčková 
Pracoviště oponenta práce: Oddělení veřejné správy a regionálních studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Dle předkládané bakalářské práce by zdravotně postižené osoby měly být běžnou součástí našich pracovněprávních vztahů, 
tj. měli bychom je denně vídat v roli kolegů. Praxe je však odlišná a shrnout celou problematiku do bakalářské práce považuji 
za odvážný úkol.  
 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Zadání práce bylo jednoznačně splněno. 
 

Zvolený postup řešení správný 
Autorka v bakalářské práci využila hojně využívanou metodu dotazníkového šetření a velmi vhodně ji doplnila rozhovorem 
s odborníkem.  

 

Odborná úroveň A - výborně 
 
Autorka v předkládané práci velmi vhodně využila teoretické poznatky shrnuté v první části práce a byly přínosem pro její 
praktickou část. V praktické části prokázala analytické myšlení, schopnost zhodnocení výsledků své vlastní práce a jejich 
celkové propojení a logickou návaznost. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Práce je psána odborným jazykem, nejsou v ní gramatické chyby ani překlepy. Formálně splňuje požadavky kladené na tento 
druh prací.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací Zvolte položku. 
 
Práce se opírá o odpovídající okruh literatury a svým rozsahem splňuje normu stanovenou pro bakalářskou práci.  
 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Předkládaná bakalářská práce je na velmi zajímavé téma zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Jde svým 
způsobem o choulostivou problematiku, kdy část laické veřejnosti zastává názor, že zaměstnavatelé, kteří plní 
svou povinnost a zaměstnávají osoby se zdravotní postižením na tom „jen vydělávají“ a lepší jsou vlastně ti, kteří 
to nedělají.  

Teoretická část představuje logické shrnutí všech základních pojmů souvisejících s problematickou a tvoří tak 
nezbytný základ práce.  

V praktické části autorka provedla dotazníkové šetření vztahující se k zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením a vyhodnocení toho, jak zaměstnavatelé plní své zákonné povinnosti. Celou práci doplnila rozhovorem 
s odborníkem v oboru, který subjektivně považuji za nejpřínosnější. Poukazuje totiž cele na nejkonkrétnější 
problémy spojené s tímto tématem, které laikovi mohou zcela unikat. Dovolím si říci, že unikají i celé řadě 
zaměstnavatelů - a to i těm, kteří ve svých řadách osoby se zdravotním postižením mají.  

Práci celkově považuji za velmi přínosnou a jednoznačně ji doporučuji k přijetí.  

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
Otázka k obhajobě: Zdůvodněte výběr tématu a zhodnoťte nejtěžší úkol během tvorby své práce.  
 
 
 
Datum: 5.6.2017     Podpis: 


