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Posudek vedoucí diplomové práce 

 

Jméno diplomanta: Metoděj Bohuněk 

Téma a rozsah práce: Zásada solidarity a její promítnutí v českém sociálním zabezpečení 

Rozsah práce:  57 stran vlastního textu 

Datum odevzdání práce: 30.1.2019 

Protokol o kontrole na plagiáty vykázal nejvyšší míru shodnosti menší než 5% (počet podobných 

dokumentů 88).  

1. Aktuálnost (novost) tématu: Zvolené téma je velmi aktuální, především v době, kdy bývá solidarita 

ve společnosti buď zpochybňována, nebo zneužívána k populistickým opatřením. Téma solidarity 

je navíc stěžejní pro jakékoli uvažování o změnách sociálního zabezpečení. Volbu tématu tedy velmi 

vítám, tím spíše, že se autor ve své práci snažil identifikovat interpretaci zásady solidarity Ústavním 

soudem.  

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti – téma je poměrně náročné na teoretické znalosti, které 

autor prokázal 

- Vstupní údaje a jejich zpracování – ke zpracování tématu diplomant přistoupil poměrně 

originálně, především ve zvláštní části, kde pracuje s judikaturou ÚS a na analýze vybraných nálezů 

staví vlastní argumentaci. Obecná část je zpracována na základě sekundární analýzy pramenů 

nikoli jen právních, ale i filosofických, sociologických a ekonomických.  

- Použité metody – ke zpracování diplomové práce byla zvolena převážně metoda sekundární 

analýzy – literatury a judikatury  

3. Formální a systematické členění práce – předložená práce je členěna do dvou částí, obecná část  

nejdříve vymezuje základní zásady, aby pak pojednala o zásadě solidarity v různých kontextech. Ve 

zvláštní části autor nejdříve poskytuje přehled analyzovaných judikátů ÚS, poté v nich identifikuje 

interpretaci této zásady Ústavním soudem a pak se krátce věnuje i dalším zásadám uplatňovaných 

v rozhodování o sociálních právech.  

4. Vyjádření k práci - práce splňuje požadavky kladené PF UK na zpracování diplomových prací, a to jak 

po formální, tak i po obsahové stránce 

5. Kritéria hodnocení práce 

- Splnění cíle práce – práce splnila  vytyčené cíle 

- Samostatnost při zpracování tématu – diplomant zpracoval práci samostatně, téma několikrát 

konzultoval a text dle připomínek vedoucí diplomové práce adekvátně upravoval.  
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- Logická stavba práce – práce je logicky postavena, sleduje jednotlivé aspekty uplatňování zásady 

solidarity v českém sociálním zabezpečení. Jednotlivé kapitoly jsou provázané a obsahově na sebe 

dobře navazují. 

- Práce se zdroji, vč. citací – autor vhodně pracuje se zdroji a řádně cituje použité prameny, které 

samostatně analyzuje 

- Hloubka provedené analýzy – autor zkoumané téma analyzuje dostatečně, zabývá se 

nejdůležitějšími aspekty zvolené problematiky a tyto zpracovává do náležité hloubky.  

- Úprava práce – práce je standardně upravena 

- Jazyková a stylistická úroveň – dobrá, nemám výhrad 

5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě – dalších či zásadních připomínek nemám. 

 Při obhajobě by se diplomant mohl soustředit na některou z následujících otázek: 

 Je nastavení solidarity v českém sociálním pojištění správné?  

 Byla např. reakce zákonodárce na nález ÚS ve věci redukčních hranic v důchodovém 

pojištění dostatečná? 

 Je z pohledu solidarity správné rušit karenční dobu? 

 Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě – práci doporučuji k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň – výborně až velmi dobře, dle výsledku obhajoby 

 

V Praze dne 10.2.2019 

 

doc. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D. 

vedoucí diplomové práce 


