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Oponentský posudek k práci Barbory Kosové na téma 

"Zaměstnávání osob se zdravotním postižením -

zkušenosti zaměstnavatelů z Libereckého kraje" 

Diplomantka si pro zpracování své diplomové práce zvolila velmi aktuální 

téma, jež na důležitosti nabylo kromě jiného rovněž v souvislosti se skutečností, že 

rok 2007 byl Evropskou unií vyhlášen jako Rok rovných příležitostí. Zajištění rovných 

příležitostí osobám se zdravotním postižením je přitom jednou z nejdůležitějších 

podmínek pro jejich zaměstnávání a celkovou integraci do společnosti. 

Autorka člení svou diplomovou práci do sedmi kapitol, přičemž kapitoly 1 - 4 

tvoří de facto obecnou část práce a kapitoly 5 - 7 část zvláštní, opřenou o konkrétní 

poznatky získané šetřením. 

Z hlediska systematického je členění práce vhodné a vyhovující. Pozitivně lze 

hodnotit snahu autorky porozumět platné právní úpravě zaměstnanosti osob se 

zdravotním postižením a stručně ji popsat. V obecné části autorka zdůrazňuje úsilí 

Evropské unie v této oblasti a uvádí některé nástroje politiky ES, jež jsou v současné 

době používány v souvislosti se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením. 

K této části práce lze snad učinit jednu poznámku. V kapitole 3.2. se autorka 

věnuje Národnímu plánu pro podporu a integraci občanů se zdravotním postižením. 

Při obhajobě své práce by měla diplomantka vysvětlit, zda a pokud ano, jak souvisí 

pravidelné vypracovávání těchto národních plánů s politikou EU, o které pojednává 

až v kapitole 4. 

Na str. 32 autorka rovněž tvrdí, že právní předpisy týkající se zaměstnávání 

osob se zdravotním postižením se po vstupu ČR do EU nezměnily. S tímto tvrzením 

nelze zcela souhlasit, a to především vzhledem k nové právní úpravě zákazu 

diskriminace v pracovněprávních vztazích, který se kromě jiného týká i osob se 

zdravotním postižením a do právní úpravy ČR byl včleněn právě v souvislosti se 

vstupem ČR do EU. 

Zvláštní část diplomové práce je dle mého názoru vhodně pojata a dobře 

zpracována a nemám k ní zásadnějších připomínek. 



I přes některé drobné nedostatky, jež se v práci objevily, považuji předloženou 

diplomovou práci za velmi zdařilou, doporučuji ji k obhajobě a navrhuji hodnotit práci 

stupněm výborně, pokud úroveň obhajoby bude odpovídat úrovni zpracování 

diplomové práce. 

V Praze, 30.8.2007 

JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D. 

oponent. 


