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1. V posuzované práci se diplomant zabývá významným tématem, které je předmětem zájmu 

nejen odborné, ale i nejširší veřejnosti.  

 

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

úpravu, dokumenty mezinárodního a unijního práva vztahující se ke zkoumané problematice, 

odbornou literaturu časopiseckou i knižní a další informační zdroje.  

Pokud jde o metody použité při zpracování textu, vycházel autor především z metody 

deskripce, z metody analýzy a syntézy a rovněž z metody komparativní.  

 

3. Cíl práce – „vymezit postavení osob se zdravotním postižením z pohledu našeho právního 

řádu, a to i v kontextu mezinárodní úpravy a práva Evropské unie a dále poskytnout ucelený 

přehled nástrojů státu, jimiž se zákonodárce snaží o zvýšení zájmu o zaměstnávání osob se 

zdravotním postižením“ – byl úspěšně a komplexně naplněn.  

 Z úrovně textu je zřejmé, že autor přistoupil k jeho zpracování s hlubokým zájmem a 

rozsáhlými znalostmi. Vychází ze širokého okruhu odborné literatury a dalších informačních 

zdrojů, s nimiž v textu uvážlivě pracuje a správně je cituje.  

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

úpravy, ale zkoumá zvolené téma i z hlediska psychologicko-sociologického. Náležitou 

pozornost věnuje i příslušným dokumentům mezinárodního a unijního práva.  

 Systematické členění textu je vhodné, je rozdělen do úvodu, pěti kapitol, které jsou 

dále vnitřně členěny a závěru. Jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují a jsou vzájemně 

provázané. Těžiště práce spočívá ve třetí, nejrozsáhlejší kapitole, v níž je analyzována úprava 

zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice.  

 V úplném závěru autor uvádí – „...zaměstnávání osob se zdravotním postižením je 

velice komplexní problematikou, kterou nelze řešit izolovaně, ale koncepčně napříč celým 

právním řádem, resp. napříč celou společností. Domnívám se, že k tomu, aby byly osoby se 

zdravotním postižením zcela integrovány do společnosti a vnímány jako její běžná součást, 

vede ještě dlouhá cesta. Dle mého názoru však kroky naší společnosti v tomto ohledu směřují 

správným směrem.“ (str. 82) S tímto názorem lze jistě souhlasit.  

 Práci nelze vytknout závažnější nedostatky věcné ani formální. Diplomant prokázal 

výbornou znalost zkoumaných otázek, k řadě z nich přináší vlastní názory.  

 

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

stručnou charakteristiku sociálního podnikání.  



 

5. Závěrem konstatuji, že předložená práce odpovídá požadavkům kladeným na diplomové 

práce, je velmi zdařilá, proto ji doporučuji k obhajobě.  

 

6. Předloženou práci navrhuji klasifikovat stupněm výborně.  

 

 

 

V Praze dne 26. 5. 2017           doc. JUDr. Věra Štangová, CSc. 

           oponent 


