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     Předložená práce o rozsahu 94 stran textu je systematicky rozdělena do úvodu, 

čtyř kapitol, z nichž všechny kromě poslední jsou dále vnitřně členěny, a závěru. 

Obsahuje též resumé v angličtině a němčině. 

 

     Diplomantka nejprve vymezuje právo na práci a na zaměstnání jako základ státní 

politiky zaměstnanosti a zaměřuje se na jeho zakotvení v dokumentech 

mezinárodních organizací (OSN, MOP a Rady Evropy) a v právu EU. Ve druhé kapitole 

se autorka zabývá zaměstnáváním osob se zdravotním postižením v ČR – uvádí 

prameny právní úpravy, vymezuje pojem osoby se zdravotním postižením a poté 

věnuje pozornost především nástrojům na podporu jejich zaměstnanosti. Podobně 

postupuje i v kapitole třetí, v níž pojednává o zaměstnávání osob se zdravotním 

postižením v SRN. Hlavní část kapitoly tvoří výklad o jednotlivých nástrojích podpory 

zaměstnanosti těchto osob. V poslední  kapitole je provedena komparace české a 

německé právní úpravy, diplomantka poukazuje na jejich výhody a nevýhody. 

     V  závěru  autorka hodnotí obě právní úpravy. Konstatuje, že obě země vyvíjejí 

významnou snahu o zlepšení životních podmínek osob se zdravotním postižením, 

nastiňuje možnosti dalšího vývoje. Zdůrazňuje, že v Německu se státní orgány 

mohou opřít o velmi silnou občanskou společnost, práva osob se zdravotním 

postižením podporuje velké množství sdružení a občanských iniciativ stejně jako 

profesních komor a odborových organizací. Česká právní úprava – dle názoru autorky 

– zakotvuje funkční a dostupné nástroje k podpoře zaměstnanosti osob se 

zdravotním postižením. Nyní je důležité především rozvíjení služeb poskytovaných 

Úřadem práce ČR, aby tyto nástroje vedly k efektivnímu naplnění svého cíle.   S tímto 

názorem lze jistě souhlasit. 



 

     Systematické členění textu je vhodné, jednotlivé kapitoly na sebe logicky 

navazují, práce je přehledná.  Diplomantka vychází  z rozsáhlého  okruhu  odborné 

literatury české i německé, se kterou v textu uvážlivě pracuje a odkazuje na ni. 

Prokázala výbornou znalost němčiny. 

  

        Zvolené téma je důležité a vysoce aktuální.  Z úrovně textu je zřejmé, že 

autorka přistoupila k jeho zpracování s hlubokým  zájmem a náležitými znalostmi. 

Rozebírá je v širších souvislostech -  pozornost věnuje  i příslušným dokumentům 

mezinárodního práva a práva EU. Upozorňuje i na některé problémy vznikající při 

zaměstnávání osob se zdravotním postižením v praxi. 

 

     Diplomantka vhodně využila svého výměnného studijního pobytu na univerzitě 

v Německu, kde studovala hlavně pracovní právo a právo sociálního zabezpečení. 

Vedle studia pracovala jako asistentka pro lidi se zdravotním postižením. 

 

     Práci nelze vytknout závažnější nedostatky věcné ani formální. Cíl práce –  

srovnat českou a německou právní úpravu zaměstnávání osob se zdravotním 

postižením a nastínit možnosti jejího dalšího vývoje zejména v ČR – byl komplexně a 

úspěšně naplněn, práce je velmi zdařilá.  

    

     Závěrem konstatuji, že   předložená práce  plně odpovídá požadavkům kladeným 

na diplomové práce, proto ji doporučuji k obhajobě.   
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