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Protokol o kontrole na plagiáty vykázal nejvyšší míru shodnosti menší než 5% (počet
podobných dokumentů 153).
1.

Aktuálnost (novost) tématu: Zvolené téma je velmi aktuální, především v době, kdy
se v evropských společnostech stále více zpochybňují sociální práva a upírají se
některým skupinám obyvatel. Judikatura ESLP je v tomto směru velmi podstatná a
inspirativní, často z ní čerpají jak národní soudy, tak i SDEU. Volbu tématu tedy
velmi vítám.

2.

Náročnost tématu na teoretické znalosti – téma je poměrně náročné na teoretické

znalosti, které autorka prokázala
- Vstupní údaje a jejich zpracování – ke zpracování tématu diplomantka přistoupila
ve snaze poskytnout vlastní analýzu vybraných judikátů ESLP v oblasti sociálních
práv. čerpala z velkého množství judikátů ESLP. Již tento přístup je pro tvorbu
diplomové práce nadstandardní.
- 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 čtyř kapitol.
V první z nich autorka seznamuje čtenáře se Evropskou úmluvou o ochraně lidských
práv a základních svobod, činí tak již z pohledu práv sociálních, která ve své diplomové
práci zkoumá. Ve druhé kapitole pojednává o principech používaných ESLP při
dovozování závazků v oblasti sociálních práv. V dalších kapitolách analyzuje rozsudky
ESLP v oblastech práva na bydlení a práva na rovné zacházení. Zatímco u práva na
bydlení obšírněji pojednává o vybraných stěžejních rozsudcích, u práva na rovnost
autorka spíše analyzuje jednotlivé postupy ESLP a dokládá citacemi z judikatury.
4. Vyjádření k práci - práce splňuje požadavky kladené PF UK na zpracování diplomových
prací, a to jak po formální, tak i po obsahové stránce
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5. Kritéria hodnocení práce
- Splnění cíle práce – práce splnila vytyčené cíle, resp. je předčila
- Samostatnost při zpracování tématu – diplomantka zpracovala práci samostatně, ,
téma hojně konzultovala s vedoucí práce.
- Logická stavba práce – systematika práce je zvolena vhodně, s úctou k rozsahu
zvoleného tématu, díky které si autorka zvolila jen dva aspekty sociálních práv a
pojednala o nich hlouběji, což velmi vítám.
- Práce se zdroji, vč. citací – autorka vhodně pracuje se zdroji a řádně cituje použité
prameny, pracuje s úctyhodným seznamem odborné literatury.
- Hloubka provedené analýzy – autorka téma originálně a dostatečně do hloubky
analyzuje, prezentuje své vlastní pohledy na závěry Soudu v některých případech.
- Úprava práce – práce je standardně upravena
- Jazyková a stylistická úroveň – dobrá, nemám výhrad
5.

Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě – k práci nemám zásadních
připomínek.

Při obhajobě by se diplomantka mohla vyjádřit k otázce, zda a pokud ano, jak by bylo možné
aplikovat judikaturu ESLP v oblasti bydlení na situaci v ČR právě s ohledem na
diskuse týkající se sociálního bydlení, obchodu s chudobou a bezdoplatkových zón.
Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě – práci doporučuji k obhajobě.
Navržený klasifikační stupeň –výborně, dle výsledku obhajoby

V Praze dne 7.9.2020

prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D.
vedoucí diplomové práce
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