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Práce odevzdána: červen 2013 

 

Předložený elaborát je zpracován na závažné a velmi  aktuální téma 

zabývající se současným stavem i předpokládaným vývojem  v oblasti pracovního 

uplatnění osob se zdravotním postižením a dalších obtížně zaměstnavatelných 

skupin osob. 

 

 Text diplomové práce o rozsahu 93 stran je (kromě úvodu a závěru) rozdělen 

do šesti kapitol  dále podrobněji členěných. První z nich  je věnována pojmovému 

vymezení práva na práci a práva na zaměstnání v mezinárodních dokumentech, 

legislativě EU i v českém právním řádu, kde  se autorka rovněž zabývá úpravou 

zákazu diskriminace v oblasti pracovněprávních vztahů.  Druhá kapitola uvádí 

skupiny osob, kterým má být podle zákona o zaměstnanosti věnována zvýšená péče 

při zprostředkování zaměstnání. Jde zejména o osoby  se zdravotním postižením, 

těhotné zaměstnankyně, osoby pečující o dítě nebo jinou osobu se stanoveným 

stupněm závislosti, mladistvé, osoby starší 50 let a další. Autorka zde přehledným 

způsobem nastiňuje právní úpravu zvláštních pracovních podmínek i služeb 

poskytovaných těmto osobám v zájmu jejich uplatnění na  trhu.práce.  Kapitola třetí 

zkoumá fenomén dlouhodobé nezaměstnanosti, její důvody a důsledky pro život 

nezaměstnaného a navazující kapitola čtvrtá pak uvádí právní úpravu nástrojů 

politiky zaměstnanosti zejména těm, které umožňují osobám se zdravotním 

postižením uplatnění na otevřeném trhu práce. Velmi zajímavé z hlediska nových 

přístupů a forem řešení pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením a 

dalších obtížně zaměstnavatelných skupin osob jsou poslední dvě kapitoly práce. 

Autorka se zde zabývá využitím služby podporovaného zaměstnání a zejména pak 

možnostmi, které pro řešení nezaměstnanosti osob vyžadujících zvýšenou péči při 

zprostředkování zaměstnání nabízí tzv. sociální podnik. Diplomantka uvádí 



dosavadní zkušenosti s fungováním sociální ekonomiky v USA a ve vybraných 

evropských zemích a se současným stavem a perspektivami dalšího rozvoje  

sociálního podnikání v České republice. 

 

 Lze konstatovat, že autorce se podařilo v rámci předložené diplomové práce  

zvolené značně široké a náročné téma velmi dobře zvládnout i obsahově vyčerpat a 

dosáhnout stanoveného cíle  analyzovat situaci osob nacházejících se na trhu práce 

ve znevýhodněném postavení a informovat jak o státních dotacích, tak o 

alternativních metodách , jejichž účelem je usnadnit uchazečům o zaměstnání jejich 

postavení na trhu práce. Z celkového přístupu ke zpracování tématu z aspektů 

právních, ale i sociologicko-psychologických je patrný skutečný a hluboký zájem 

autorky o předmětnou problematiku. Práce má přehlednou, vnitřně vyváženou  

strukturu. Také z hlediska obsahového je  zpracována  na odpovídající úrovni a 

nevykazuje  vážnější nedostatky.   

 

S ohledem na výše uvedené je možno celkově konstatovat, že diplomová 

práce vyhovuje  stanoveným požadavkům,  a proto  d o p o r u č u j i   její obhajobu. 

 

 Navrhuji, aby v rámci diskuse při obhajobě diplomantka podrobněji pohovořila 

o současných formách sociálního podnikání v ČR a možnostech jejich dalšího 

rozvoje. 

 

 

21.8.  2013                                                             Doc.JUDr.M.Vysokajová, CSc. 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


