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Oponentský posudek diplomové práce 

Jany Königové na téma 

“Koordinace sociálního zabezpečení v EU a její aplikace 

v ČR a SRN“

Diplomantka si ke zpracování své diplomové práce zvolila velmi zajímavé téma, jež na 
aktuálnosti nabývá především v poslední době, kdy stále více osob odchází za prací či studiem 
do zahraničí. Navíc se jedná o oblast evropského práva, která je velmi složitá, díky čemuž 
skýtá dostatek právních i jiných problémů, o nichž lze v diplomové práci pojednat.  
Předložená práce o 50 stranách vlastního textu je systematicky  členěna do osmi kapitol, z 
nichž první tvoří úvod, poslední dvě pak závěr a použitá literatura. Diplomantku je třeba v 
této souvislosti upozornit, že v pracích podobného typu se úvod a závěr, natož pak použitá 
literatura zpravidla nečíslují. 
Autorka ve své práci nejdříve vymezuje pojem práva sociálního zabezpečení z několika úhlů 
pohledu, včetně německého a českého pojetí. Ve třetí kapitole se pak věnuje úpravě 
sociálního zabezpečení na úrovni EU, načež navazuje kapitolou, ve které se zabývá osobním a 
věcným rozsahem nařízení 883/2004. V páté kapitole je pak pojednáno o základních 
principech koordinace, aby pak autorka uzavřela stručnou informací o koordinaci sociálního 
zabezpečení v praxi. 
Ač je práce nazvána „Koordinace sociálního zabezpečení v EU a její aplikace v ČR a SRN“, 
nenašla jsem v ní v podstatě žádnou zmínku o tom, jak skutečně vypadá praxe styčných 
orgánů v obou uvedených zemích, resp. zda a jaké problémy v oblasti koordinace existují 
mezi oběma zeměmi. Celkově  předložená diplomová práce dle mého názoru působí spíše 
jako převyprávění materiálu nedávno vydaného Ministerstvem práce a sociálních věcí, který 
autorka cituje. Práce dle mého názoru zůstala značně na povrchu zvoleného tématu a podala 
pouze zevrubnou informaci o základních zákonitostech koordinace sociálního zabezpečení 
jako takové. Ač se jedná o jednu z nejvíce judikovaných oblastí v rámci práva EU, nepracuje 
autorka dostatečně s judikaturou ESD (dnes SDEU), ač je tato snadno dostupná. 
Doporučuji, aby se autorka při obhajobě své práce zaměřila na následující otázky: 
na str. 47 autorka uvádí, že bude postupně „docházet k propojování národních sociálních 
systémů“ bylo by vhodné, aby  toto své tvrzení vysvětlila
v závěru práce diplomantka píše, že zůstává otázkou, zda nová úprava nevnesla do koordinace 
systémů sociálního zabezpečení na unijní úrovni ještě větší nepřehlednost. Bylo by snad 
vhodné, aby toto tvrzení jeho autorka rozvedla a zdůvodnila. 
Které orgány státní správy jsou v ČR tzv. styčnými orgány pro oblast koordinace sociálního 
zabezpečení?

V Praze, 5.10.2010

JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D.

    oponentka diplomové práce
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