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Předložený elaborát je zpracován na aktuální téma zabývající se současným 

stavem i předpokládaným vývojem  v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním 

postižením z hlediska právní úpravy a jejího uplatňování v praxi. 

 

 Text diplomové práce o celkovém rozsahu 78 stran je (kromě úvodu a závěru) 

rozdělen do čtyř kapitol  dále podrobněji členěných. První z nich  je věnována 

vymezení pojmu osoby se zdravotním postižením v mezinárodních dokumentech, 

právu EU a v českém právním řádu.  Druhá kapitola stručně nastiňuje genezi právní 

úpravy týkající se zaměstnávání zdravotně postižených na území dnešní ČR od 50. 

let minulého století až po současnost. Kapitola třetí se zabývá právními prameny, 

z nichž vychází platná úprava zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České 

republice, a navazující závěrečná kapitola pak uvádí podrobnou charakteristiku 

jednotlivých nástrojů určených k podpoře zaměstnávání osob se zdravotním 

postižením. Tyto nástroje autor třídí do skupin podle příslušného právního předpisu, 

který je upravuje.  Zvláštní pozornost věnuje diplomant nástrojům  podporujícím   

uplatnění zdravotně postižených na  otevřeném trhu práce. V samotném závěru 

práce autor stručně hodnotí platnou právní úpravu zaměstnávání osob se zdravotním  

postižením a upozorňuje na některé problémy spojené s její praktickou aplikací.  

 

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

zvolené téma velmi dobře zvládnout i obsahově vyčerpat. Elaborát vymezuje klíčové 

otázky problematiky zaměstnávání zdravotně postižených, uvádí, v jakých formách je 

realizováno a hodnotí právní úpravu obsaženou v mezinárodních i vnitrostátních 

pramenech, jejímž cílem je zejména zajištění rovných příležitostí pro tyto osoby.  

Diplomant vycházel z širokého okruhu pramenů, které řádně cituje. Z celkového 

přístupu ke zpracování  tématu  z aspektů právních, ale i sociologicko-

psychologických je patrný skutečný zájem autora o předmětnou problematiku. Práce 



má přehlednou, vnitřně vyváženou  strukturu. Také z hlediska obsahového je  

zpracována  precizně a nevykazuje  vážnější nedostatky.  Vzhledem k tomu, že jsem 

své připomínky předávala autorovi již v průběhu zpracování diplomové práce, 

nemám nyní k její finální verzi další výhrady. 

 

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

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

obhajobu. 

 

 Navrhuji, aby v rámci diskuse při obhajobě diplomant podrobněji pohovořil o 

svých názorech (uváděných v závěru práce) na  platnou právní úpravu a problémy 

spojené s její realizací v praxi.  
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