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Předložený elaborát je zpracován na aktuální  a důležité téma zabývající se 

současným stavem i předpokládaným vývojem  v oblasti zaměstnávání osob se 

zdravotním postižením z hlediska právní úpravy a jejího uplatňování v praxi. 

Předmětnou materii autorka zkoumá především z aspektů právních, ale pozornost 

věnuje i  jejím sociologickým souvislostem.  

 

 Text diplomové práce o  rozsahu 85 stran je (kromě úvodu a závěru) rozdělen 

do pěti kapitol  dále  podrobněji členěných.  

První z nich se zabývá vymezením pojmu osoby se zdravotním postižením ve 

významných dokumentech mezinárodního práva, v legislativě Evropské unie a 

vývojem odborné terminologie vztahující se k zdravotně postiženým v právním řádu  

České republiky.   

Druhá kapitola je věnována základním mezinárodním i unijním pramenům 

vztahujícím se k ochraně práv osob se zdravotním postižením v oblasti 

zaměstnanosti, z nichž vychází i platná právní úprava ČR.  

Podrobnou analýzu právní regulace zaměstnávání zdravotně postižených 

včetně  nástrojů podporujících pracovní uplatnění těchto osob uvádějí kapitoly třetí a 

čtvrtá, které zároveň  představují obsahové těžiště diplomové práce. Diplomantka 

zde charakterizuje koncepční úpravu péče věnované této skupině osob ze strany 

státních orgánů, pracovní rehabilitaci, povinnosti zaměstnavatelů a způsoby 

ekonomické motivace i administrativní opatření, jejichž společným cílem je zvýšení 

míry zaměstnanosti těchto osob.   

Závěrečná pátá kapitola je zaměřena na poměrně nový fenomén sociálního 

podnikání, vytvářejícího pracovní příležitosti pro osoby zdravotně či sociálně 

znevýhodněné a perspektivy jeho rozvoje v ČR. 

 

 



 

V závěru elaborátu diplomantka hodnotí dosavadní vývoj právní úpravy, jejímž 

cílem je  vytváření podmínek pro  pracovní uplatnění osob se zdravotním postižením.  

 

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

zvolené téma velmi dobře zvládnout,  obsahově vyčerpat a dosáhnout stanovený cíl 

– vymezit postavení osob se zdravotním postižením z pohledu právního řádu České 

republiky a v kontextu mezinárodní úpravy charakterizovat aktuální situaci těchto 

osob v oblasti zaměstnávání, zhodnotit efektivitu legislativy v rámci aktivní politiky 

zaměstnanosti a nastínit nově vznikající příležitosti pro jejich pracovní uplatnění.   

 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. Tabulky s aktuálními daty v přílohách 

zkoumané otázky vhodně doplňují. 

Diplomantka vycházela z širšího okruhu odborných pramenů, které řádně 

cituje. Z celkového přístupu ke zpracování  tématu  je patrný skutečný zájem autorky 

o předmětnou problematiku. Práce má přehlednou, vnitřně vyváženou  strukturu 

s logickou provázaností jednotlivých částí. Také z hlediska obsahového je  

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

své připomínky předávala autorce 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  vyhovuje  stanoveným požadavkům a lze   doporučit   její obhajobu. 

 

 Navrhuji, aby v rámci diskuse při obhajobě diplomantka pohovořila na téma 

sociálního podnikání v ČR a možnosti jeho využití pro vytváření pracovních 

příležitostí osob se zdravotním postižením. 

 

 

13..6. 2014                                                             Doc.JUDr.M.Vysokajová, CSc. 

 

 



 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


