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 Bc. Johana Svobodová 
 
 

APLIKACE POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI VE VZTAHU K LIDEM SE 
ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V ČESKÉ REPUBLICE 

 
Volba tématu : 
Téma je velmi aktuální nejen v ČR, ale v EU. Analyzuje problém sociálního 

začleňování skupiny osoby, které jsou nejčastěji sociálně vyloučení.  V politice plné 

zaměstnanosti jde právě o to i pro tyto osoby nalézt přiměřené ekonomické 

uplatnění. Aktuálnost tématu zvýraznila i EU, když minulý týden ratifikovala úmluvu 

OSN o práce zdravotně postižených a tím vztáhla její obsah do své sociální politiky a 

sociální politiky členských států. 

Zvolená struktura práce : 

Práce je tématicky rozdělena do 6 na sebe navazující části. Na vymezení pojmů, se 

kterými se bude v práci pracovat, logicky navazují analýzy stavů a důsledků 

zdravotního postižení a znevýhodnění a právního rámce, ve kterém se tito lidé 

pohybují, jejich práva a povinnosti společnosti jakož i nástroje jimiž stát míru povinné 

sociální solidarity realizuje. Celý tento dobře vybudovaný teoretický rámec pak 

ověřuje metodou „case study“  na dvou bývalých okresech : Benešov (průmysl) a 

Česká Lípa (zemědělství). Práci uzavírá diskusí a z shrnuje své poznatky v závěru. 

Strukturu lze považovat za zdařilou. 

Hodnocení práce : 

Tématu se autorka věnovala systematicky po celou dobu svého studie, což je na 

práci vidět. Umožnilo jí to dosáhnout širokého záběru od normativních rámců 

(mezinárodní i národní) přes vládní záměry (programy, strategie) až po analýzu 

reality. 

Práce je psaná s systematikou, kdy poznatky na sebe logickou navazují. Zevrubným 

způsobem presentuje dostupnou relevantní českou i zahraniční literaturou a odborně 

pracuje s právnickými texty. Její komentáře k některým autorům jsou originální.  
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Polovina práce popisuje postup i výsledky vlastního výzkumu, což lze považovat za 

klad. Zajímavý je poznatek, že „Zdravotní postižení se totiž často pojí s vyšším 

věkem nebo nižším vzděláním, což jsou další z rizikových faktorů pro vyloučení z 

trhu práce“. V práci i v závěrech uplatnila i své osobní zkušenosti s prací ve 

stacionáři mentálně postižených klientů. Dochází k závěru, že „jediný opravu účinný 

nástroj, který v sobě spojuje komplexnost a cílenost podpory na potřeby uživatele je 

pracovní rehabilitace“ a v tomto směru formuluje některá doporučení MPSV. Aktuální 

je i závěr : „Zásadní pro změnu celého klimatu v zaměstnávání lidí se zdravotním 

postižením je inkluzívní školství, které dá jednak lidem se zdravotním postižením 

větší možnost se dostatečně vzdělávat a jednak umožní jejich spolužákům přijímat 

lidi se zdravotním postižením jako běžnou součást života a tedy i pracovního života“. 

Po formální stránce práce je originální a splňuje všechny požadavky na takovou práci 

kladené. 

Práci doporu čuji k obhajob ě a hodnotím jako výbornou .  


