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Lenky Kozlíkové
„Zaměstnávání osob se zdravotním postižením“

Termín odevzdání: 12.6.2014
Předložená práce o rozsahu 85 stran textu je systematicky rozčleněna do úvodu,
pěti kapitol, které jsou dále vnitřně členěny, a závěru. Obsahuje též resumé v češtině
a v angličtině a přílohy vztahující se k tématu.
Diplomantka nejprve vymezuje základní pojmy, s nimiž dále pracuje. Zaměřuje
se hlavně na medicínský a sociální model zdravotního postižení a dále na vymezení
pojmu osoby se zdravotním postižením v právu mezinárodním, v právu EU a
v českém právním řádu. Poté věnuje pozornost ochraně práv zdravotně postižených
osob v dokumentech Mezinárodní organizace práce, Organizace spojených národů,
Rady Evropy a v primárním a sekundárním právu EU. Ve třetí kapitole se autorka
zabývá právní úpravou zkoumané problematiky v ČR s důrazem na práva a
povinnosti zaměstnavatelů a úlohou Úřadu práce ČR v této oblasti. Těžiště práce
spočívá ve čtvrté, nejrozsáhlejší kapitole, v níž je

podán ucelený přehled o

opatřeních a nástrojích aktivní politiky zaměstnanosti k podpoře zaměstnávání osob
se zdravotním postižením v českém právním řádu. Poslední kapitola je věnována
sociálnímu podniku, který se v současné době rozvíjí, zejména jeho právní formě a
financování.
V závěru autorka hodnotí platnou právní úpravu zaměstnávání osob se
zdravotním postižením, jejich postavení ve společnosti a možnosti uplatnění na trhu
práce. Uvažuje o přípravě klíčového právního předpisu, který by komplexně shrnoval
veškerou problematiku osob se zdravotním postižením. Celkově hodnotí legislativní
rámec upravující problematiku osob se zdravotním postižením jako dobrý. Uvádí, že
model je správný, změnit by se mělo uvažovaní společnosti. Zdůrazňuje nutnost
komplexního řešení, vzájemnou spolupráci všech zainteresovaných subjektů včetně
samotných osob se zdravotním postižením. Nutná je spolupráce státu a soukromých
neziskových organizací. S těmito názory lze jistě souhlasit.

Systematické členění textu

je vhodné, jednotlivé kapitoly na sebe logicky

navazují a jsou vzájemně propojené, práce je přehledná. Autorka vychází z odborné
literatury, kterou uvádí v seznamu použité literatury, v textu s ní dobře pracuje a
odkazuje na ni. Práce má bohatý poznámkový aparát.
Zvolené téma je velmi aktuální a důležité. Z úrovně textu je zřejmé, že autorka
přistoupila k jeho zpracování s hlubokým zájmem i náležitými znalostmi. Velmi dobře
vystihla význam i značnou specifičnost zkoumané oblasti. Věnovala

zvýšenou

pozornost též příslušným dokumentům mezinárodního a komunitárního práva.
Jednotlivé problémy zkoumá a zaujímá k nim svá stanoviska. Nezaměřuje se pouze
na rozbor platné právní úpravy, ale velkou pozornost věnuje i aplikačním problémům.
Práci nelze vytknout závažnější nedostatky věcné ani formální.

Cíl práce –

představit základní aspekty problematiky zaměstnávání osob se zdravotním
postižením jakožto jedné z nejvíce ohrožených kategorií zaměstnanců na trhu práce a
jejich právní ochranu – byl komplexně a úspěšně naplněn, práce je velmi zdařilá.

Závěrem konstatuji, že posuzovaná práce

splňuje požadavky kladené na

diplomové práce, proto ji doporučuji k obhajobě.
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