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Pracoviště vedoucího práce: Oddělení manažerských studií  

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Z hlediska náročnosti zadání odpovídá požadavkům na bakalářskou práci s orientací na problematiku 

zaměstnávání osob se zdravotním postižením a je v souladu se studovanzm oborem a stupněm studia.   

 

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. 

Cílem práce bylo zjištění a porovnání, jak probíhá zaměstnávání OZP ve třech vybranzch organizacích 

působících v odlišnzch sektorech podnikání. Na základě provedeného šetření pak připravit využitelná 

doporučení organizacím ke zlepšení postupů zaměstnávání OZP či větší informovanost o vzhodách 

zaměstnávání OZP. Zadání práce bylo v zásadě splněno, zvolené postupy odpovídají definovanzm 

vzzkumnzm předpokladům.  

 

V teoretické části se autorka popsala teoretickou a legislativní stránku zaměstnávání OZP nebo OZZ, 

uvedla statistická data pojící se k situaci zaměstnávání OZP, zabzvala se základními právními formami 

zaměstnávání OZP, uvedla vzhody – finanční podpory plynoucí zaměstnavatelům ze zákona, pokud 

zaměstnávají OZP.   

 

V praktické části práce autorka s ohledem na cíle práce definovala pět vzzkumnzch předpokladů, v nichž 

předpokládá, že společnosti OZP zaměstnávají, OZP jsou v uvedenzch společnostech zaměstnávání na 

speciálně přizpůsobenzch novzch nebo stávajících pracovních místech, že společnosti spolupracují při 

zaměstnávání OPZ s organizacemi sdružujícími OZP, vybrané společnosti požívají finanční příspěvky, které 

se pojí k zaměstnávání OZP a plynou jim vzhody ze zaměstnávání OZP. Vzzkumné předpoklady byly řádně 

komentovány. Pro šetření autorka využila kvalitativní šetření orientované na tři vybrané společnosti, o 

nichž měla informace, že různzmi formami OZP zaměstnávají. Vybrány byly společnosti z odlišnzch oborů, 

což byla správná úvaha a postup. To umožnilo získat informace, jaké formy a postupy organizace využívají 

při zaměstnávání OZP.  Na základě šetření pak byla zpracována doporučení pro tyto tři vybrané 

organizace, jak by mohly zaměstnávání OZP zlepšit ku prospěchu svému i této cílové skupiny.   

  

 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a zda 
byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Studentka pracovala aktivně, prokázala schopnost samostatně řešit zadané úkoly a zájem o danou 

problematiku.  
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Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Po odborné stránce je práce na dobré úrovni v teoretické i praktické části. Její zpracování svědčí o 

dostatečném teoretickém zázemí autorky a schopnosti aplikovat získané vědomosti do praxe. V práci 

bych uvítala informace o celkovém stavu zaměstnávání OZP na trhu práce a vzstupy obecného charakteru.     

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Rozsahem i jazykovou úrovní je práce vyhovující. Jednotlivé kapitoly jsou přehledné, korespondují 

s nastavenzmi cíli práce a orientují se na klíčové informace.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr 
pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od 
vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi a normami. 
Autorka prokázala schopnost práce s textem, pracuje s dostatečnzm počtem literárních zdrojů i 

legislativního charakteru, které jsou řádně citovány. Počet užitzch zdrojů uvedenzch v soupisu literatury je 

postačující. Rozsah práce odpovídá požadavkům. 
 

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). 

 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Závěrem bych chtěla ocenit přístup studentky k řešení dané problematiky, prokázala schopnost 

s využitím teoretickzch znalostí realizovat šetření a navrhnout možná řešení. Chybí vzstupy 

obecného charakteru s respektováním celkové situace zaměstnávání osob se zdravotním 

postižením (OZP) a jejich situace na trhu práce. 

 

Otázky:  

 

1. Jak vypadá stav zaměstnávání OZP  na národním trhu práce v současné době?  

 

2. Setkala jste se už se skutečností, že zaměstnavatelé  naopak raději zaměstnávají OZP než 

ostatní pracovníky  z důvodů pobírání příspěvku?  

 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

 
 
Práce byla zkontrolována na plagiátorství v systému Theses.cz.  
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