
Posudek oponenta na diplomovou práci 

Kristýny Černé na téma: 

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

Diplomantka předkládá k posouzení diplomovou práci o rozsahu 102 stran vlastního textu.  

Předložená diplomové práce obsahuje všechny stanovené náležitosti a přílohy a vyhovuje tak 

i po formální stránce nárokům kladeným na tento druh závěrečných prací. V diplomové práci 

je zpracováno aktuální a po stránce věcného zaměření velmi diskutované téma. Volbu tématu 

je třeba ocenit. Zaměstnávání osob se změněnou pracovní schopností je nejen citlivým 

celospolečenským tématem, ale i odrazem morálních hodnot a úrovně konkrétní společnosti. 

Svým obsahem se proto předložená diplomová práce řadí k nejlepším pracím svého druhu. 

Práce vykazuje velmi dobrou systematiku zpracování. Autorka dělí diplomovou práci na dvě 

části: teoretickou a praktickou. V teroretické se věnuje kromě vymezení základních pojmů 

také současné evropské a mezinárodní právní úpravě studované problematiky. Analyzuje 

příslušné dokumenty OSN, Mezinárodní organizace práva, WHO – světové zdravotnické 

organizace, Rady Evropy a v Evropské unii. Poté přechází k podrobnému výkladu české 

právní úpravy, kde správně zdůrazňuje její vazbu na LZPS a antidiskriminační zákon. 

Oponent pozitivně hodnotí pasáže týkající se sociálního podnikání a otázky sociálních služeb. 

Na teoretickou část organicky navazuje část praktická, zaměřená na praktické otázky 

zaměstnávání osob se zdravotním postižením v družstvu invalidů Ergotep, se kterým autorka 

již několik let spolupracuje. Tuto část je třeba zvlášť ocenit. Z textu, který je přehledný a 

vykazuje poměrně dobrou stylistickou úroveň, je zřejmé, že autorka zvládla studovanou 

problematiku a dokáže v praxi aplikovat své teoretické znalosti ze studia na právnické fakultě. 

Dotazníkové šetření, které autorka v družstvu uskutečnila vneslo do diplomové práce i 

psychologický pohled na věc a bylo dobrou sondou do spokojenosti pracovníků Ergotepu se 

svým pracovním zapojením. Obecně pak ilustruje promítání teoretických znalostí do praxe a 

naopak. 

Závěrečná úvaha autorky diplomové práce je pak nejen komplexním shrnutím studované 

problematiky a poukázáním na určitá obecná paradigmata, ale obsahuje i vlastní návrh de lege 

ferenda směřující ke zlepšení stávající situace.Zpracování předložené diplomové práce lze 

celkově posoudit jako obsahově precizní a fundované. Autorčiny znalosti vycházejí z výborné 

orientace v relevantní literatuře a souboru vhodně zvolených pramenů, včetně judikatury. 

Předložená diplomová práce svým rozsahem a formou zpracování překračuje požadavky 

kladené na tento druh prací a proto ji oponent doporučuje k obhajobě. V jejím rámci se potom 

autorka vyjádří k zajištění práv osob se změněnou pracovní schopností. 

 

V Praze dne 14. května 2018       JUDr. Jan Kotous

  



 

 

 

 

 


