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1. V posuzované práci se diplomantka zabývá aktuálním a významným tématem, které je 

značně rozsáhlé. Problematika zaměstnávání osob se zdravotním postižením patří 

mezi důležité otázky pracovního práva. Dlouhodobě je jí věnována pozornost 

v dokumentech práva vnitrostátního, práva mezinárodního i práva EU.  

 

2. Pro úspěšné zpracování zvoleného tématu prostudovala diplomantka příslušnou právní 

úpravu, odbornou literaturu a pracovala i s dalšími informačními zdroji. Pokud jde o 

metody využité při přípravě textu, vycházela autorka zejména z metody deskriptivní a 

z metody analýzy a syntézy.  

 

3. Cíl práce – „zanalyzovat současnou českou právní úpravu postavení osob se 

zdravotním postižením a jejich zaměstnávání v kontextu dokumentů mezinárodních 

organizací a zhodnotit, zda česká právní úprava poskytuje dostatečnou ochranu a 

podporu osobám se zdravotním postižením, zda umožňuje jejich dostatečnou integraci 

do společnosti a zda nástroje, které stát poskytuje k podpoře zaměstnávání těchto 

osob, splňují účel a cíle, pro které byly v českém právním řádu zakotveny“ – byl 

komplexně a úspěšně naplněn.  

Z úrovně textu je zřejmé, že diplomantka přistoupila ke zpracování zvoleného tématu 

s hlubokým zájmem a rozsáhlými znalostmi.  

Systematické členění textu je vhodné, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují a 

jsou vzájemně provázané, práce je přehledná. Práce je rozdělena do úvodu, 8 kapitol, 

z nichž všechny kromě 4. jsou dále vnitřně členěny, a závěru. Obsahuje též abstrakt 

v češtině a angličtině a přílohy vztahující se k tématu. Autorka vychází z odborné 



literatury časopisecké i knižní a dalších informačních zdrojů. V textu s nimi uvážlivě 

pracuje a řádně je cituje.  

V závěru diplomantka hodnotí právní úpravu zaměstnávání osob se zdravotním 

postižením. Dospívá k názoru, že „právní úprava je nastavena v zásadě dobře, 

problémem je však realizace jejího obsahu a ve zvýšené míře také možnosti obcházení 

zákona, které jsou často využívány v neprospěch osob se zdravotním postižením a 

snižují tak efektivnost nástrojů podpory zaměstnanosti těchto osob“. S tímto názorem 

lze jistě souhlasit.  

 

4. Diplomantka se nezaměřuje pouze na rozbor příslušné právní úpravy, ale poukazuje i 

na aplikační problémy, zaujímá k nim svá vlastní stanoviska.  

Práci nelze vytknout závažnější chyby či nedostatky. Autorka věnuje náležitou 

pozornost všem důležitým aspektům zvoleného tématu.  

 

5. Předložená práce je zdařilá, autorka prokázala výbornou znalost zkoumaných otázek. 

Práce odpovídá požadavkům kladeným na diplomové práce, proto ji doporučuji 

k obhajobě. 

Během obhajoby se může diplomantka zaměřit též na problematiku tzv. náhradního 

plnění.  

 

6. Předloženou práci navrhuji klasifikovat stupněm výborně.  

 

 

 

 

 

V Praze dne 8. září 2017          doc. JUDr. Věra Štangová, CSc. 

          oponent 


