
Abstrakt           

  

Cílem této práce je představit základní aspekty problematiky zaměstnávání osob se 

zdravotním postižením, jakožto jedné z nejvíce ohrožených kategorií zaměstnanců na trhu 

práce a  jejich právní ochranu. 

Obsah diplomové práce je systematicky řazen  do pěti samostatných kapitol, 

věnovaným jednotlivým aspektům tématu. 

První kapitola je úvodní a definuje základní terminologii.  Tato kapitola je rozdělena 

do třech částí. První část podává analýzu historického vývoje přístupu většinové společnosti 

k osobám se zdravotním postižením, pozornost je zaměřena především na medicínský a 

sociální model zdravotního postižení. Část druhá je věnována definování pojmu osoby se 

zdravotním postižením v právu mezinárodním a v právu Evropské unie. Třetí část je dále 

věnována definici tohoto pojmu v českém právním řádu. 

Druhá kapitola podává přehled  o významných pramenech mezinárodního práva a 

práva Evropské unie. Zmíněny jsou dokumenty Mezinárodní organizace práce, Organizace 

spojených národů, Rady Evropy a také základní dokumenty Evropské unie. 

Třetí kapitola zkoumá současnou českou  právní úpravu relevantní pro oblast 

zaměstnávání osob se zdravotním postižením. V rámci této kapitoly je pozornost věnována 

rovněž vybraným subjektům na trhu práce, jimiž jsou úřady práce a zaměstnavatelé a jejich 

vzájemné spolupráce v této oblasti.  

Čtvrtá kapitola podává ucelený přehled opatření a  nástrojů aktivní politiky 

zaměstnanosti k podpoře zaměstnávání osob se zdravotním postižením v rámci českého 

právního řádu. 

Pátá, závěrečná kapitola, je poté věnována  v současné době rozvíjejícímu 

se fenoménu sociálních podniků. Tato kapitola je rozdělena do třech částí a poskytuje stručný 

nástin o základních aspektech tohoto jevu. První část představuje základní principy sociálního 

podnikání. Část druhá pojednává o možné právní formě těchto podniků a část třetí je 

zaměřena na otázku jejich financování. 

V závěru autorka podává své vlastní zhodnocení současné legislativy a situace ohledně 

osob se zdravotním postižením  na trhu práce. Celkově lze současnou českou legislativu 

hodnotit jako poměrně dobrou a lze ji srovnávat s právní úpravou vyspělých států. Co ovšem  



poněkud stále zaostává, je stávající přístup většinové společnosti k těmto osobám. Rovněž 

v této souvislosti lze však do budoucna očekávat pozitivní vývoj. 

            

    


