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     Předložená práce o rozsahu 93 stran textu je systematicky rozdělena do úvodu, 

šesti kapitol,  které jsou dále vnitřně  členěny, a závěru. Obsahuje též abstrakt 

v angličtině. 

 

     Diplomantka nejprve vymezuje  pojem práva na práci a práva na zaměstnání 

v mezinárodních dokumentech – Organizace spojených národů, Mezinárodní 

organizace práce a Rady Evropy a dále též v rámci Evropské unie a v českém 

právním řádu. Pozornost věnuje zákazu diskriminace v zákoníku práce a 

v antidiskriminačním zákoně. Ve druhé kapitole se autorka zaměřuje na skupiny 

osob, kterým je věnována zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání. Jde o osoby 

se zdravotním postižením, zaměstnankyně těhotné, zaměstnance pečující o dítě nebo 

jinou fyzickou osobu, fyzické osoby starší 50 let a další skupiny osob. Autorka se 

zabývá pracovními podmínkami těchto osob a službami, které usnadňují jejich 

umístění na trhu práce s přihlédnutím ke specifikům jednotlivých uvedených skupin. 

V následujících kapitolách se autorka zabývá problematikou nezaměstnanosti, 

ekonomickými a administrativními nástroji, které podporují pracovní uplatnění 

zmíněných osob a rovněž metodami souvisejícími se zaměstnáváním osob 

vyžadujících zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání.  

     Velmi zajímavá je zejména poslední, šestá kapitola, nazvaná „Sociální podnik“. 

Diplomantka nejprve vymezuje jeho pojem, vychází z historických kořenů sociálního 

podnikání a věnuje velkou pozornost současným konceptům sociálního podnikání 

v USA a v Evropě. 



     V závěru diplomantka hodnotí možnosti osob vyžadujících zvýšenou péči při 

zprostředkování zaměstnávání a poukazuje na problémy vznikající v praxi. Ze všech 

kategorií považuje za nejkritičtější stav především u osob se zdravotním postižením a 

dále u kategorie uchazečů ve věku 50 let a více. Dle jejího názoru vývoj spěje 

k tomu, že se tento stav bude v budoucnu postupně horšit. Sama přichází s návrhy 

na perspektivně vhodné řešení spočívající především v postupu podpory sociálního 

podnikání. Její náměty jsou velmi promyšlené a vhodně zdůvodněné.  

 

     Systematické členění textu je vhodné, jednotlivé kapitoly na sebe logicky 

navazují, práce je přehledná.  Diplomantka vychází  z rozsáhlého okruhu odborné 

literatury,  kterou uvádí v seznamu použité literatury, v textu s ní uvážlivě pracuje a 

odkazuje na ni.  

 

        Zvolené téma je velmi zajímavé a  aktuální, v takto širokém pojetí však 

předmětem kvalifikačních prací nebývá. Z textu je zřejmé, že autorka přistoupila 

k jeho zpracování s hlubokým  zájmem i rozsáhlými znalostmi. Náležitou pozornost 

věnuje i psychologickým a etickým problémům zvoleného tématu a rovněž 

příslušným mezinárodním dokumentům vztahujícím se k tématu. 

 

     Práci nelze vytknout závažnější nedostatky věcné ani formální, je velmi zdařilá. 

 

     Zvolené téma bylo zpracováno komplexně a úspěšně, diplomantka prokázala jeho 

výbornou znalost. 

    

     Závěrem konstatuji, že   předložená práce  plně odpovídá požadavkům kladeným 

na diplomové práce, proto ji doporučuji k obhajobě.   
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