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1. V posuzované práci se diplomant zabývá velmi závažným tématem, které je 

předmětem velkého zájmu nejen osob se zdravotním postižením, ale i široké 

veřejnosti.  

 

2. Pro úspěšné zpracování tématu prostudoval autor zejména příslušnou českou právní 

úpravu, dále dokumenty Organizace spojených národů, Rady Evropy a Evropské unie 

vztahující se ke zvolenému tématu a další informační zdroje.  

Pokud jde o metody vědecké práce použité při zpracování textu, vychází autor 

především z metody interpretační analýzy a z metody komparace. 

 

3. Cíl práce – „analyzovat a popsat současnou právní úpravu, která se bezprostředně či 

nepřímo vztahuje k osobám se zdravotním postižením“ – byl komplexně a úspěšně 

naplněn. Z úrovně textu je zřejmé, že autor přistoupil ke zpracování zvoleného tématu 

s hlubokým zájmem, náležitými znalostmi a velkou pečlivostí.  

Systematické členění textu je vhodné. Je rozdělen do úvodu, šesti kapitol, které jsou 

dále vnitřně členěny, a závěru. Obsahuje též přílohy vztahující se k tématu.  

Jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují a jsou vzájemně provázané. Autor v nich 

zpracoval v podstatě všechny důležité otázky související se zvoleným tématem. 

Zaměřuje se hlavně na dávky poskytované osobám se zdravotním postižením, na 

poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči a na podporu sociálního 

zabezpečení osob se zdravotním postižením obsaženou v předpisech pracovního, 

finančního a soukromého práva. Pozornost věnuje i činnosti právnických osob 

soukromého práva, které napomáhají sociálnímu zabezpečení zdravotně postižených 

osob – nadacím a nadačním fondům.  

V závěru autor na základě vlastních zkušeností i zkušeností zdravotně postižených 

kolegů hodnotí právní úpravu sociálního zabezpečení osob se zdravotním postižením a 

navrhuje i dílčí změny, které by mohly pomoci osobám se zdravotním postižením 

v jejich nelehké sociální situaci. Autor považuje za přínosné, že dávky pro osoby se 

zdravotním postižením mají dnes úpravu na úrovni zákona a nikoliv vyhlášky, jako 

tomu bylo v minulosti. Uvádí, že „současná úprava sociálního zabezpečení osob se 

zdravotním postižením není pro tyto osoby zcela nepříznivá, nicméně se domnívá, že 

by v některých záležitostech mohla být vůči těmto osobám citlivější. Budou-li 

přijímány novelizace zákonů dotýkající se sociálního zabezpečení zdravotně 



postižených osob, doporučuje, aby při navrhování a schvalování těchto změn bylo více 

nasloucháno organizacím, které zastupují zájmy těchto osob“. S tímto názorem lze 

jistě souhlasit.  

Autor vychází z odborné literatury a dalších informačních zdrojů. V textu s nimi 

uvážlivě pracuje a řádně je cituje.  

Oceňuji skutečnost, že se diplomant nezaměřil pouze na rozbor příslušné právní 

úpravy, ale k řadě problémů zaujímá svá vlastní stanoviska.  

 

4. V rámci diskuse při obhajobě diplomové práce by se mohl diplomant krátce zaměřit na 

význam nadací a nadačních fondů v péči o zdravotně postižené osoby.  

 

5. Závěrem konstatuji, že diplomant prokázal výborné znalosti zvoleného tématu. Práce 

je velmi zdařilá, proto ji doporučuji k obhajobě.  

 

6. Předloženou práci navrhuji klasifikovat stupněm výborně. 
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