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RESUMÉ 

 

Cílem diplomové práce je analyzovat situaci osob nacházejících se na trhu práce ve 

znevýhodněném postavení, resp. dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 

spadajících do skupin uchazečů o zaměstnání, které „vyžadují zvýšenou péči při 

zprostředkování zaměstnání“. Zaměřena je především na osoby se zdravotním 

postižením. Záměrem autora je v návaznosti informovat čtenáře jak o státních 

subvencích, tak o alternativních metodách, jejichž účelem je usnadnit uchazečům o 

zaměstnání jejich postavení na trhu práce.  

Předkládaná práce je rozčleněna do úvodu a šesti kapitol (dále členěných na 

podkapitoly) a závěru. Je opatřena obsahem, českým i anglickým abstraktem, 

seznamem použité literatury a ostatních pramenů. 

První kapitola je věnována definicím pojmů „právo na práci“, „právo na zaměstnání“ a 

povinnosti zajišťovat rovné zacházení se všemi fyzickými osobami uplatňujícími tato 

práva. V návaznosti jsou uvedeny právní prameny obou zmíněných práv, a to od 

mezinárodních, přes evropské až po prameny národní.  

Druhá kapitola je rozdělena do čtyř subkapitol. Ty v hrubých rysech odpovídají 

kategoriím občanů, kteří vyžadují zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání. 

Subkapitola 2.1. je věnována osobám se zdravotní disabilitou. Je v ní zahrnuta mimo 

jiné definice pojmu „osoba se zdravotním postižením“, použitá v názvu této práce a 

"zdravotně znevýhodněná osoba“. Subkapitola 2.2. je věnována těhotným 

zaměstnankyním a osobám pečujícím o dítě nebo jinou fyzickou osobu. Subkapitola 

2.3. pojednává o mladistvých a poslední subkapitola o ostatních kategoriích osob 

vyžadujících zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání. 

Kapitola třetí se zabývá pojmem„nezaměstnanost“, především pak jeho formou, tzv. 

dlouhodobou nezaměstnaností. Jsou zde uvedeny možné důsledky na psychický stav 

dlouhodobě nezaměstnaného uchazeče. 

V návaznosti jsou v další kapitole uvedeny formy podpory ze strany státu, a sice: 

- nástroje aktivní politiky zaměstnanosti a 

- jiné státní formy pomoci, které souhrnně řadím pod název „pasivní politika 

zaměstnanosti“. 
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Kapitola pátá se snaží přiblížit možné alternativní formy podpory zaměstnávání, ať už 

legislativně zakotvené či nikoliv. Kupříkladu se jedná o osobní asistenci a tzv. 

podporované zaměstnávání. \Na konci kapitoly je poukázáno na moderní formu 

podnikání, tzv. sociální podnik, který je blíže popsán v  následující kapitole. 

Šestá kapitola s názvem „Sociální ekonomika“ se tedy zabývá definicí sociálního 

podniku a souvisejících pojmů. Pokračuje krátkou historií a introdukcí do stavu sociální 

ekonomiky ve vybraných evropských státech. Závěr kapitoly je věnován této formě 

podnikání v právním prostředí České republiky. 

Předkládaná práce poukazuje i na nedostatky stávajícího systému sociálních a jiných 

státních podpor a upozorňuje na nutnost jeho promyšlenější novelizace. Bohatě využívá 

poznámkového aparátu, v němž se odkazuje na citovaná díla, případně uvádí méně 

podstatné části výkladu včetně textu citovaných předpisů, kde se to jeví jako účelné. 

Odpovídá právnímu stavu ke dni 1. 7. 2013. 

  


