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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Předložený elaborát je zpracován na závažné a aktuální téma týkající se vývoje a současné 

právní regulace sociálního zabezpečení osob se zdravotním postižením ve Velké Británii 

v komparaci s platnou úpravou  této oblasti v České republice. 

 

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

metody 

Zpracování  předmětné problematiky vyžadovalo  velmi dobrou orientaci v  příslušných 

ustanoveních právních předpisů obou zkoumaných států, v mezinárodněprávních 

dokumentech i v legislativě Evropské unie vztahující se ke zvolenému tématu. Při 

zpracování diplomové práce byly využity  především metody deskriptivní, interpretační 

analýzy, syntézy a komparace. 

 

3. Formální a systematické členění práce 

Text rigorózní práce je (kromě úvodu a závěru) rozdělen do čtyř kapitol dále  podrobněji 

členěných. První z nich se obecně zabývá sociálním zabezpečením z hlediska jeho obsahu, 

předmětu, financování a organizace. Část této kapitoly je věnována  vývoji sociálního 

zabezpečení se zaměřením na  ochranu osob se zdravotním postižením v ČR a ve Velké 

Británii po odchodu z Evropské unie. Navazující kapitola druhá pojednává o sociálním 

zamezpečení zdravotně postižených ve Velké Británii s důrazem na podmínky poskytování 

jednotlivých dávek (příspěvků), jejich výši a řízení o nich a na sociální služby a jejich 

poskytovatele.  V kapitole třetí autorka uvádí českou platnou právní úpravu dávek pro osoby 

se zdravotním postižením a sociálních služeb, kde upozorňuje na složitou situaci  

neformálních pečovatelů. Obsahově velmi zajímavá je závěrečná kapitola čtvrtá, která 

v přehledné formě tabulky a textu předkládá komparaci systémů sociálního zabezpečení a 

jejich úrovně ve Velké Británii a v České republice z hlediska dávek poskytovaných na 

mobilitu, zvláštní pomůcky, péči a sociální služby. 

 

4. Vyjádření k práci 

Předložený elaborát je  zpracován precizně, komplexně postihuje předmětnou problematiku, 

nevykazuje obsahové nedostatky a lze jej považovat za velmi zdařilý. 

 

 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Stanovený cíl spočívající v analýze sociálního 

zabezpečení zdravotně postižených osob ve Velké 

Británii a v České republice, v komparaci úrovně 

poskytovaných dávek a kvality sociálních služeb 

včetně posouzení životních podmínek těchto osob a 

jejich rodinných příslušníků se autorce podařilo 

v rámci předložené rigorózní  práce splnit, téma 

velmi dobře zvládnout a obsahově vyčerpat.  



  

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

Dle vygenerovaného protokolu o výsledku kontroly 

na plagiáty je nejvyšší dosažená míra podobnosti  

16%, z toho převážná část se týká shody 

s diplomovou prací rigorozantky a používané 

odborné terminologie.  Lze tedy konstatovat, že jde  

o práci původní. 

Logická stavba práce Téma je zpracováno přehledně v logicky 

uspořádaném celku, s potřebným poznámkovým 

aparátem, přehledem použité literatury, abstraktem a 

seznamem klíčových slov a zkratek. 

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

Autorka vycházela z adekvátního okruhu odborné 

literatury. Jako výchozí zdroj zvolila stěžejní 

monografie (české i anglické), právní předpisy a 

internetové zdroje. Veškeré prameny jsou citovány 

v souladu se stanovenou normou a rigorozantka 

prokázala schopnost samostatné práce s nimi. 

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

Elaborát komplexně postihuje předmětnou 

problematiku v širších společensko ekonomických 

souvislostech Zejména je třeba ocenit, že se autorka  

neomezuje pouze na  výklad jednotlivých ustanovení, 

ale uvádí i vlastní názory a zkušenosti získané 

v průběhu svého pobytu ve Velké Británii, kde 

pracovala pro charitativní organizaci zabývající se 

pomocí zdravotně postiženým a současně studovala 

tamní značně komplikovaný systém sociálního 

zabezpečení. Celkový přístup svědčí o skutečném 

zájmu o zvolené téma a velmi dobrou orientaci v 

něm. 

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

Práce je z hlediska formálního upravena  způsobem 

obvyklým pro tento druh prací.  

Jazyková a stylistická úroveň Předmětná problematika je prezentována 

srozumitelně a na odpovídající stylistické úrovni. 

 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Ve třetí kapitole (s.110-112) se autorka kriticky pozastavuje nad současnou složitou situací 

tzv. neformálních pečovatelů (zpravidla rodinných přáslušníků zdravotně postižených osob), 

která, jak uvádí,  je v systému českého sociálního zabezpečení nedostatečně řešena. 

Navrhuji, aby autorka pohovořila o svých návrzích na zlepšení. 

 

 

Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 

Vzhledem k výše uvedenému doporučuji 

rigorózní práci k obhajobě. 

 

V Praze dne 18.2.2022 

 
Doc.JUDr.M.Vysokajová, CSc. 

oponent/oponentka 


