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1. Aktuálnost (novost) tématu 

 
Autorka si zvolila vysoce relevantní a aktuální téma.   

 
2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 

metody 
 
Téma lze hodnotit jako spíše náročné vzhledem k nutnosti dohledat a analyzovat judikaturu 
ESLP, která je bohatá a k níž ne vždy existuje dostatek zdrojů na domácí úrovni. Autorka 
potenciál zvoleného tématu zcela naplnila.  

 
3. Formální a systematické členění práce 

 
Práce je členěna do čtyř částí, které na sebe logicky navazují. Z formálního hlediska 
nemám práci co vytknout.  

 
4. Vyjádření k práci 

 
Kritéria hodnocení práce 
 
Splnění cíle práce Práce si klade za cíl analyzovat judikaturu ESLP 

v autorkou zvolených oblastech (právo na bydlení, 
rovnost v sociálním zabezpečení). Cíl práce byl 
splněn.     

Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
práce z hlediska plagiátorství 

Oponentovi nejsou známy žádné důvody, které by 
zakládaly pochybnosti o samostatnosti autorky při 
zpracování tématu, a to i s ohledem na protokol o 
vyhodnocení podobnosti práce. Byť dle protokolu 
práce vykazuje jistou podobnost s jinými pracemi, 
jde o podobnost víceméně zanedbatelnou, která 
spočívá zejména v ustálených slovních spojeních a 
odkazech na legislativu a judikaturu.   

Logická stavba práce Stavba práce je logická a přiměřená jejímu formátu.  
Práce se zdroji (využití 
cizojazyčných zdrojů) včetně 
citací  

Autorka v seznamu literatury uvádí rozsáhlý soupis 
domácí i odborné literatury, která je v práci řádně 
citována. Vzhledem k hloubce autorčiny analýzy lze 
mít za to, že autorka citovanou literaturu skutečně 
důkladně nastudovala.  

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Autorka v práci využívá popisné a analytické 
metody a po úvodních výkladech charakterizuje 
klíčové judikáty ESLP v jí zvolených oblastech, 
které dále analyzuje a kriticky porovnává. Přitom 
formuluje svoje vlastní názory a závěry. Hloubku 



  

provedené analýzy hodnotím nejen jako 
dostatečnou, nýbrž se domnívám, že jde o práci 
velmi kvalitní a ve srovnání s jinými pracemi 
nadstandardní.  
  

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

K úpravě práce nemám žádných připomínek.  

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková i stylistická úroveň práce je velmi dobrá a 
práce je psána čtivě. Autorka volí jazykové 
prostředky přiměřené akademické práci, jen zcela 
ojediněle v práci nacházím překlepy.    

 
5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
 
Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě 

Práci hodnotím jako velmi zdařilou a 
jednoznačně ji doporučuji k obhajobě.  
 
V rámci obhajoby navrhuji, aby se autorka ve 
světle získaných poznatků vyjádřila 
k probíhajícím sporu o ustanovení zákona o 
pomoci v hmotné nouzi o tzv. bezdoplatkových 
zónách.     

Navržený klasifikační stupeň Výborně 
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