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Téma práce:  INTERVENCE K ZABEZPEČENÍ BYDLENÍ: KOMPARATIVNÍ POHLED 
 
Rozsah práce:  196 384 znaků (včetně mezer), tj. 110 stran 
 
Datum odevzdání práce v tištěné/elektronické podobě: 19. 10. 2021 / 17. 10. 2021  
 

1. Aktuálnost tématu 

Uchazeč zvolil aktuální, praktické a zajímavé téma a poukazuje na jeho problematické 
aspekty. 

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

Zpracování tématu vyžadovalo velmi dobrou orientaci v obsahu příslušných právních 
norem z oblasti práva sociálního zabezpečení. Ke zpracování byly využity běžné metody 
pro tento druh prací, především metoda deskripční, analytická a komparační. 

3. Formální a systematické členění práce 

Elaborát je členěn do sedmi kapitol včetně úvodu a závěru, které jsou obsahově 
i rozsahově vyvážené. 

V úvodu autor seznamuje čtenáře s důvody pro výběr tématu práce, dále s cíli práce a 
použitými metodami. Za těžiště práce lze označit kapitoly třetí až šestou, v nichž se 
autor věnuje rozboru právní úpravy směřující k zajištění práva na důstojné bydlení, a to 
nejen v českém právním řádu, ale rovněž v právních řádech zahraničních, konkrétně 
italském a rakouském. Činí tak exaktně a s náležitou precizností, nabízí přitom pohled 
nejen právní, ale též sociologický a politický. Ocenění si bezesporu zaslouží komparační 
část, která působí velmi propracovaně a v jejím rámci uchazeč na několika místech 
provádí zajímavé porovnání toho, jak jsou konkrétní instituty upraveny v české právní 
úpravě a v úpravách zahraničních, přičemž vyjadřuje hodnotící názory na každou z nich. 
Téma je uchopeno pragmaticky, věcně, patrná je snaha o vyčerpání zvolené tematiky a 
podání komplexní informace. Práci jako celek lze považovat za doklad hlubokého zájmu 
uchazeče o zvolenou tematiku. S prezentovanými názory lze do značné míry souhlasit. 
V závěrečné kapitole autor rekapituluje nabyté poznatky, prezentuje svůj veskrze 
pozitivní názor na podobu platné právní úpravy, přesto shledává některé inspirativní 
prvky zejména v úpravě italské. V rámci hodnocení dospívá k zajímavým námětům de 
lege ferenda.  

4. Vyjádření k práci 

Uchazeč prokázal schopnost velmi dobře se zorientovat ve zvolené problematice, 
absorbovat potřebné penzum relevantních odborných znalostí a s jejich využitím 
samostatně vymezit a tvůrčím způsobem řešit konkrétní teoretický a praktický problém 
v oboru. Výsledkem je rozsáhlý, srozumitelný a přesvědčivý materiál na odpovídající 
odborné úrovni. 
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5. Kritéria hodnocení práce 

a. splnění cíle práce – cíl práce, jímž bylo „poskytnutí přehledu celkové koncepce 
podpory v kontextu bydlení v komparovaných zemích a zároveň hlubší analýzy 
vybraných aspektů zkoumané problematiky“, se uchazeči podařilo uspokojivě 
naplnit;  

b. samostatnost při zpracování tématu včetně zhodnocení práce z hlediska 
plagiátorství – k práci byl vyhotoven protokol o vyhodnocení podobnosti 
závěrečné práce s jinými dokumenty o 705 stranách. Práce vykazuje podobnost 
s 31 dokumenty, a to ve všech případech menší než 5 %. Oponentovi není známa 
žádná podobná práce; 

c. logická stavba práce – elaborát má přehlednou, vnitřně vyváženou strukturu 
s logickou provázaností jednotlivých kapitol a obsahuje všechny předepsané 
součásti; 

d. práce se zdroji (využití cizojazyčných zdrojů) včetně citací – uchazeč vycházel 
z adekvátního okruhu české i zahraniční odborné literatury a v přiměřeném 
rozsahu z internetových zdrojů; poznámkový aparát je adekvátní rozsahu práce; 

e. hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu) – hloubka provedené 
analýzy je přiměřená zvolenému tématu i požadavkům kladeným na tento druh 
prací, předmětná problematika je prezentována srozumitelně a poutavě, uchazeč 
v dostatečné míře používá odbornou terminologii;  

f. úprava práce (text, grafy, tabulky) – z hlediska formální úpravy má práce velmi 
dobrou úroveň; 

g. jazyková a stylistická úroveň – po stylistické i terminologické stránce lze práci 
hodnotit jako velmi zdařilou, mluvnická či pravopisná nedopatření se vyskytují 
pouze sporadicky.  

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

K práci nevznáším žádné zásadní výhrady, spíše drobné připomínky. Postrádal jsem 
v souvislosti s traktovanou tematikou alespoň stručné zamyšlení nad fenoménem 
nazývaným „obchod s chudobou“. Dále z hlediska hloubky výkladu mohla být věnována 
větší pozornost judikatuře a rovněž mohlo být zařazeno několik transparentních 
příkladů na důkaz správného pochopení celé problematiky (např. výpočet dávek). 

Práci lze doporučit k obhajobě, neboť splňuje předpoklady kladené na tento druh 
kvalifikační práce Právnickou fakultou Univerzity Karlovy. 

Uchazeč by při obhajobě mohl blíže rozebrat, v čem spatřuje výhody zachování 
současného modelu dvou dávek na bydlení ve srovnání s návrhem na jejich sloučení.  

 
V Praze dne 26. listopadu 2021 

 
 

JUDr. Roman Lang, Ph.D. 
oponent 


