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Bakalářská práce je věnována problematice 

zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

(OZP). Teoretická část práce je rozdělena na 

dvě kapitoly. První kapitola vymezuje základní 
pojmy a definuje platnou legislativu. Druhá 

kapitola představuje náhled na překážky, které 

znesnadňují integraci osob se zdravotním 

postižením na trh práce, a to z pohledu OZP i 
zaměstnavatelů a návrh možných opatření pro 

efektivnější zaměstnávání OZP. Praktická část 
bakalářské práce obsahuje vlastní empirické 

šetření formou dotazníků a částečně řízené 

rozhovory s představiteli firem, kteří mají 
pozitivní i negativní zkušenosti se 

zaměstnáváním OZP.  

Minima opatření pro zaměstnávání osob se zrakovým, sluchovým a tělesným postižením a znalost 
jejich obsahu pracovníky personálních útvarů zaměstnavatelů na trhu práce je základní 
podmínkou pro úspěšné zaměstnávání OZP. Zároveň tato minima tvoří předpoklad pro dobrovolné 

přijetí závazku integrace OZP do firmy, což znamená praktické přijetí sociálního pilíře společenské 

odpovědnosti firmy (CSR) jako součást organizační kultury dané společnosti.

This thesis deals with the problem of  This 

Thesis deals with the problem of 
unemployment among specific groups of 
people. People with disabilities is the 

specific group of people. The Thesis is 

divided into four parts. In the beginning 

part I introduce the basic terms in this 

field. The following part maps and 

describes in details of labour market with 

disabilities people and their opportunities. 
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Aby se situace v zaměstnávání OZP 

výrazně zlepšila, je potřeba změnit 
pohled na tyto osoby a budovat osvětu u 

zaměstnavatelů díky příkladům dobré 

praxe.  V případě, že se zaměstnavatel 
rozhodne vybudovat moderní, sociální 
podnik, pak by si měl nejprve ujasnit: 
• Jaký přínos pro svou firmu očekává, 

• do jaké míry je ochoten a schopen 

akceptovat nestandardní podmínky, které 

zaměstnávání OZP s sebou přináší, 
• podle svých představ co nejpřesněji 
vytipovat pracovní místa, která by byla 

vhodná pro OZP. 
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