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1. Práce je zpracována na ryze aktuální téma.

Dne 1. 5. 2010 vstoupilo v účinnost nové koordinační nařízení Evropského parlamentu a      

Rady (ES) č. 883/2004 spolu s prováděcím nařízením Rady (ES) č. 987/2009.

2. Autorka vykazuje solidní teoretické znalosti.

Vstupní údaje jsou účelně zpracovány. Kapitola 2. se zabývá vymezením pojmů právo 

sociálního zabezpečení v evropském právu, českém a německém právním řádu.

Při zpracování byly použity tyto metody: analyticko-syntetická, systematická a 

komparativní.

3. Vytčené cíle práce byly vcelku úspěšně splněny. 

V práci postrádám pouze podrobnější rozbor otázky aplikace koordinace sociálního 

zabezpečení v České republice.

Autorka postupovala zcela samostatně.

Práce vykazuje dobrou logickou stavbu.

Diplomantka čerpala z dostupné tuzemské i zahraniční literatury, internetových zdrojů a 

judikatury Evropského soudního dvora.

Provedená analýza problematiky je dostatečně hluboká.

Práce je systematicky vhodně uspořádána s dobrou vnitřní úpravou.

K práci je připojen seznam použité literatury (str. 51-52), internetových zdrojů (str. 52) a 

německé resumé (str. 53).

Jazyková a stylistická úroveň práce je vcelku uspokojivá, jen místy se vyskytují dílčí 

překlepy (např. na str. 18 má být správné vročení „2004“ namísto „2010“), nebo neúplná 

slova (kupř. na str. 31, 36, 47 a 49). Na str. 13 je nejasná formulace poslední věty 

v předposledním odstavci.

4. Mezi pozitiva je možno zařadit rozbor příslušných rozhodnutí ESD, z nichž autorka 

vychází a na něž řádně odkazuje.



5. Při ústní obhajobě doporučuji rozlišit, ve kterých případech rozhoduje Rada 

jednomyslně a kdy rozhoduje kvalifikovanou většinou (ke str. 18 a 36) a blíže objasnit 

princip asimilace faktů (ke str. 29-30).

6. Předložená diplomová práce splňuje veškeré požadavky na tyto práce kladené a proto 

ji doporučuji k obhajobě.

7. Navržený klasifikační stupeň: velmi dobře.
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