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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Předložený elaborát je zpracován na téma závažné a aktuální  z hlediska současné právní 

úpravy i jejího budoucího vývoje. Zvoleným tématem se autor zabývá v širších souvislostech 

– především z aspektů právních, ale i psychologicko-sociologických. 

 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 

metody 

Zpracování  tématu vyžadovalo celkovou velmi dobrou orientaci  v české i 

mezinároněprávní úpravě předmětné problematiky a legislativě EU. 

Autor při zpracování vycházel z širokého  okruhu odborné literatury, zejména z monografií,  

článků publikovaných v odborných periodikách, z obsahu mezinárodněprávních dokumentů 

a z dalších zdrojů včetně  příslušných právních předpisů a judikatury. 

Při zpracování rigorózní práce byly využity zejména metody historická,  deskripce a  

interpretační analýzy. 

 

3. Formální a systematické členění práce 

Elaborát je (kromě úvodu a závěru) rozdělen do sedmi kapitol dále zpravidla podrobněji 

členěných. První z nich obsahuje vymezení pojmu osoby se zdravotním postižením  ve 

stěžejních dokumentech významných mezinárodních organizací, v legislativě Evropské unie 

a v českém právním řádu. Kapitola druhá uvádí mezinárodněprávní úpravu a dokumenty EU   

vztahující se k zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Stěžejní část rigorózní práce 

představují kapitoly třetí a čtvrtá, v nichž  se autor zaměřil na postavení a práva těchto osob 

z hlediska jejich pracovního uplatnění v právní úpravě České republiky, kterou zde podrobně 

analyzuje.  Obsahově velmi zajímavá je kapitola pátá věnovaná vývoji  právní regulace 

sociálního podnikání v evropských zemích a přípravě jeho legislativní úpravy v ČR. V šesté 

kapitole autor představuje aktuální změny v oblasti podpory zaměstnávání osob se 

zdravotním postižením v roce 2018. Závěrečná kapitola uvádí výzkum provedený autorem  

formou dotazníkového šetření týkajícího se zaměstnávání OZP a jeho graficky znázorněné 

vyhodnocení . V závěru práce autor shrnuje  poznatky, k nimž dospěl, hodnotí platnou právní 

úpravu zaměstnávání osob  se zdravotním postižením,  upozorňuje na problémy související 

s jejím uplatňováním v praxi a v této souvislosti formuluje dílčí návrhy de lege ferenda.  

 

 

4. Vyjádření k práci, zda byl zamýšlený záměr rigorózní práce odpovídajícím způsobem 

zpracován 

Předložený elaborát je  zpracován precizně, nevykazuje  obsahové nedostatky a lze jej 

považovat za zdařilý. Svědčí  o hlubokém zájmu autora o zvolené téma i o velmi dobré 

znalosti právní úpravy  předmětné problematiky  a schopnosti orientace v ní.  

 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Stanovený cíl spočívající v analýze právní úpravy  

zaměstnávání osob se zdravotním postižením  a 



  

ochrany  jejich práv v mezinárodněprávních 

dokumentech, v legislativě EU a v českém právním 

řádu se autorovi podařilo v rámci předloženého 

elaborátu splnit, téma velmi dobře zvládnout a 

obsahově vyčerpat. 

 

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

Rigorozant přistoupil k  tématu odpovědně, 

v dostatečném časovém předstihu a s ujasněnou 

představou o postupu jeho zpracování. Dle protokolu 

o podobnosti byla generována míra podobnosti 

s jinými dokumenty pouze v rozsahu 7%, což 

potvrzuje, že rigorózní práce je dílem originálním. 

Logická stavba práce Elaborát má přehlednou, vnitřně vyváženou strukturu 

s logickou provázaností jednotlivých kapitol a 

obsahuje všechny předepsané součásti. 

 

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

Autor zvolil jako výchozí zdroj stěžejní monografie, 

odborné články a také internetové zdroje, které  cituje 

v souladu se stanovenou normou. Rigorozant 

prokázal schopnost samostatné práce s uvedenými 

prameny. 

 

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

Elaborát  postihuje platnou právní úpravu postavení 

osob se zdravotním postižením a jejich pracovního 

uplatnění včetně posuzování poklesu pracovní 

schopnosti z hlediska mezinárodních dokumentů i 

českého právního řádu. Je třeba ocenit, že autor se 

neomezuje pouze na  výklad jednotlivých ustanovení, 

ale  předkládá i vlastní názory a stanoviska ke 

zkoumaným  problémům a upozorňuje na nedostatky 

vyskytující se v praxi. Jeho argumentace je správná a 

přesvědčivá.  

 

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

Z hlediska formálního je elaborát upraven způsobem 

obvyklým pro tento druh prací. 

Jazyková a stylistická úroveň Předmětná problematika je prezentována  

srozumitelně, na vyhovující stylistické úrovni a 

neobsahuje nepřesné ani neobratné formulace. 

 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Navrhuji, aby rigorozant v rámci diskuse při obhajobě  uvedl, jaký pozitivní přínos pro 

zaměstnávání osob s zdravotním,postižením lze  očekávat  od připravovaného zákona o 

sociálním podnikání. 

 

 

V Praze dne 20. 8. 2018 

                                                                                              doc.JUDr.Margerita Vysokajová, CSc. 
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