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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
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Jméno autora: Matěj Klucký  
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Pracoviště vedoucího práce: Oddělení manažerských studií  

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
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 studovaným 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 identifikovat překážky na straně zaměstnavatelů při zaměstnávání osob se zdravotním 

postižením. Výstupem na základě realizovaného šetření navrhnout opatření, která by vedla ke zlepšení 

možnosti zaměstnávat OZP na straně zaměstnavatelů. Zadání práce bylo splněno, zvolené postupy 

odpovídají definovaným výzkumným předpokladům.  

 

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

(osoby zdravotně znevýhodněné), zaměstnáváním OZP tj. definováním pojmu OZP, klasifikací osob OZP a 

OZZ, povinnostmi zaměstnavatelů z hlediska legislativy, zaměstnáváním OZP (náležitosti pracovního 

procesu, daně a zákonné pojištění), problémy praktické aplikace zaměstnávání OZP, současným trhem 

práce a identifikací překážek vstupu OZP a OZZ, s možnostmi uplatnění absolventů škol se zdravotním 

postižením, demotivačními faktory a společenskou odpovědností firem. Teoretická část je zpracována 

kvalitně, jednotlivé kapitoly mají jasnou strukturu a provázanost. Autor prokázal schopnost práce 

s textem, pracuje s dostatečným počtem zdrojů.  

 

S ohledem na cíle práce autor definoval tři výzkumné předpoklady, v nichž předpokládá, že zaměstnávání 

OZP přináší zaměstnavatelům řadu výhod, dalším předpokladem je, že na trhu práce je nedostatek 

volných pracovních pozic pro OZP na zkrácený či poloviční pracovní úvazek, posledním předpokladem je, 

že zahájení pracovní dráhy OZP po dokončení studia patří ke klíčovým faktorům k tomu, aby absolvent 

využil získanou kvalifikaci. Jako metodu výzkumu zvolil dvě formy: polostrukturovaný rozhovor 

s manažerem bezpečnostní agentury a s vedoucím provozu kavárna Tichý svět. Obě organizace 

zaměstnávají OZP. Kvantitativní šetření formou on –line dotazníku bylo orientováno přímo na OZP. 

Dotazník vyplnilo 37 respondentů. Šetření je řádně vyhodnoceno, jednotlivé odpovědi okomentovány 

textem a grafy. Doporučení jsou relevantní a opírají se o získané informace. Závěr práce nejen shrnuje 

problematiku práce, ale jsou zde zodpovězeny i výzkumné předpoklady, které si autor stanovil.  

Doporučení jsou relevantní a opírají se o získané informace. 
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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. 
Student pracoval aktivně, prokázal schopnost samostatně řešit zadané úkoly a zájem o danou 

problematiku.  

 

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 autora a schopnosti aplikovat získané vědomosti do praxe.    

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
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 nastavenými cíli práce a orientují se na klíčové informace.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací E - dostatečně 
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. 
Autor prokázal schopnost práce s textem, pracuje s dostatečným počtem literárních zdrojů i legislativního 

charakteru. Počet užitých zdrojů uvedených v soupisu literatury je postačující, i když omezený. Rozsah 

práce odpovídá požadavkům.  

 

V teoretické části bakalářské práce nebyla dodržena citační norma. Nedostatky se nejvíce vyskytují 

v teoretické části práce: nejsou označeny přímé citace u zdrojové literatury nebo nejsou uvedeny zdroje.  

 

 

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. 
Oceňuji zájem autora práce o společensky závažnou problematiku, schopnost operativní řešit problémy 

při zpracování práce a vysokou míru empatie.  

 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Práce způsobem zpracování i použitými prostředky naplňuje požadavky kladené na bakalářskou práci.  

Otázka:  

 

Pro zaměstnávání OZP je důležité, aby ani na jedné straně nebyl pocit, že se jedná o jakousi charitu. 

Jakými znalostmi a dovednostmi by měl být vybaven specialista náboru  ve firmách a jaké instrukce 

by měli dostávat OZP při tom, když se rozhodnou, že se budou ucházet o zaměstnání?  

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  D - uspokojivě. 

Práce byla zkontrolována na plagiátorství v systému Theses.cz.  Celková podobnost – 32 %.  
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