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     Předložená práce o rozsahu 78 stran textu je systematicky rozdělena do úvodu, 

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

v češtině a angličtině. 

       Diplomant se nejprve zaměřuje na vymezení pojmu osoby se zdravotním 

postižením v mezinárodních dokumentech (OSN, Světové zdravotnické organizace, 

Mezinárodní organizace práce a Rady Evropy), dále v právu Evropské unie a rovněž 

v českém právním řádu. Ve druhé kapitole podává stručný výklad o vývoji české 

právní úpravy pojmu osob se zdravotním postižením a přístupu k jejich 

zaměstnávání.  V následující  kapitole autor věnuje pozornost pramenům platné 

právní úpravy zaměstnávání osob se zdravotním postižením  v ČR a uvádí i 

mezinárodní prameny, z nichž vycházejí. Na tento výklad navazuje poslední, 

nejrozsáhlejší kapitola, v níž autor podrobně rozebírá českou platnou právní úpravu 

zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Precizně charakterizuje nástroje 

podporující zaměstnávání těchto osob, zejména ty, které upravuje zákon o 

zaměstnanosti.  

   

     V  závěru autor hodnotí zaměstnávání osob se zdravotním postižením.  

Konstatuje, že mnoho pozitivního bylo v této oblasti již vykonáno, ale je stále co 

zlepšovat. Integraci osob se zdravotním postižením  vnímá spíše jako „neustále 

probíhající proces směřující k dosažení nedosažitelného výsledku. Není možno 

dosáhnout optimálního a dokonalého stavu. To však neznamená, že snahy o 

dosažení plného a rovného zapojení osob se zdravotním postižením  povolí či plně 

zaniknou.“ Tyto osoby a jejich problémy jsou vidět, státy na ně reagují a postupně 

vylepšují jejich právní postavení. S tímto názorem autora lze jistě souhlasit. 



 

     Systematické členění textu je vhodné, jednotlivé kapitoly na sebe logicky 

navazují,  práce je přehledná. Diplomant 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 důležité a aktuální. Z úrovně textu je zřejmé, že autor 

přistoupil k jeho zpracování s hlubokým zájmem a rozsáhlými znalostmi.  Práci nelze 

vytknout závažnější nedostatky věcné ani formální. Diplomant věnuje náležitou 

pozornost příslušným dokumentům mezinárodního a unijního práva. Precizně 

rozebírá českou právní úpravu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, 

upozorňuje na některé aplikační problémy. V potřebné míře se zabývá i 

psychologickými a sociologickými aspekty, které se zvoleným tématem bezprostředně 

souvisejí.    

  

      Zvolené téma bylo zpracováno komplexně a úspěšně, práce je velmi zdařilá. 

Diplomant  prokázal výbornou znalost zkoumaných otázek.  

 

     Závěrem konstatuji, že předložená práce splňuje požadavky kladené na 

diplomové práce, proto ji doporučuji k obhajobě.  
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