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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 celkovém rozsahu 94 stran je (kromě úvodu a závěru) 

rozdělen do čtyř kapitol  dále  podrobněji členěných.  

V první z nich autorka  nejprve pojmově vymezuje právo na práci a na 

zaměstnání a dále uvádí stěžejní dokumenty mezinárodního práva a  legislativy 

Evropské unie vztahující se k ochraně práv  osob se zdravotním postižením.  

Druhá kapitola  je věnována pramenům právní úpravy týkající se postavení 

zdravotně postižených v České republice, zejména v oblasti jejich pracovního 

uplatnění. Diplomantka se zde zabývá principy rovného zacházení a zákazu 

diskriminace ve vztahu ke zdravotně postiženým, jejichž uplatnění v právním řádu 

České republiky má zajistit  plnohodnotnou účast těchto osob na životě společnosti, a 

dále se podrobně se zaměřuje na jednotlivé nástroje podporujících zaměstnanost 

OZP obsažené v základních pracovněprávních předpisech.. Autorka zde 

charakterizuje koncepční úpravu péče věnované této skupině osob ze strany státních 

orgánů, pracovní rehabilitaci, povinnosti zaměstnavatelů a způsoby ekonomické 

motivace i administrativní opatření v souvislosti se zaměstnáváním zdravotně 

postižených.  

Významnou část diplomové práce  představuje kapitola třetí, která pojednává 

o zaměstnávání osob se zdravotním postižením ve Spolkové republice Německo. 

Také zde autorka nejprve uvádí prameny právní úpravy , vymezuje pojem  osoby se 

zdravotním postižením a nastiňuje organizaci německé státní správy v této oblasti. 



Velmi přínosnou součást této kapitoly představuje výklad o uplatňování jednotlivých 

nástrojů podpory zaměstnanosti zdravotně postižených v SRN. 

Závěrečná kapitola čtvrtá obsahuje komparaci české a německé právní úpravy 

v předmětné oblasti se zdůrazněním jejich odlišností , výhod i nevýhod. 

V samotném závěru práce autorka na základě poznatků získaných při 

zpracování zvoleného tématu nastiňuje možné směry dalšího vývoje ve smyslu 

optimalizace systému podpory zaměstnanosti osob se zdravotním postižením. 

 

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

zvolené téma velmi dobře zvládnout a  obsahově vyčerpat. Elaborát vymezuje 

klíčové otázky zaměstnávání zdravotně postižených v ČR i SRN,, uvádí, v jakých 

formách je realizováno, hodnotí právní úpravu obsaženou v mezinárodních i 

vnitrostátních pramenech a její uplatňování v praxi.  

Diplomantka vycházela z širšího okruhu odborných pramenů, které řádně 

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

o tuto 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 o svých 

poznatcích a návrzích uvedených v závěru práce. 
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