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diplomové práce Kateřiny Klejnové 

 

„Systém státní sociální podpory. Účel a vývoj“ 

 

 Diplomová práce je zpracována na aktuální téma, neboť v současné době 

je v popředí celospolečenského zájmu problematika podpory rodin s dětmi. 

  

 Rozsah práce je 66 stran. Práce kromě úvodu a závěru je systematicky 

členěna do třinácti kapitol, které se dále dělí na podkapitoly. Členění diplomové 

práce je logické a umožňuje orientaci. 

 

 V úvodu diplomové práce je stanoven její cíl, kterým je zhodnocení 

problematiky státní sociální podpory včetně vyhledání souvisejících pramenů, 

které vysvětlují význam tohoto institutu. 

 

 První kapitola diplomové práce je věnována pojmu sociální zabezpečení, 

jeho pilířům a také sociální pomoci. Následující kapitola se zabývá vývojem 

systému státní sociální podpory a právní úpravou tohoto institutu včetně jeho 

zavedení. Rovněž představuje i novely právní úpravy. 

 

 Ve třetí kapitole je rozebrán systém státní sociální podpory včetně 

nároku na universální dávky a dávky stanovené na základě testování celkové 

příjmové situace rodiny. 

 

 Čtvrtá a pátá kapitola analyzuje instituty, které jsou rozhodné pro 

výpočet dávek státní sociální podpory, a to příjem, životní a existenční 

minimum. 

 

 Stěžejními kapitolami diplomové práce je šestá a sedmá kapitola, ve 

kterých jsou rozebrány jednotlivé druhy dávek státní sociální podpory, a to jak 

dávky poskytované v závislosti na výši příjmu, tak dávky, které na příjmu 

nezávisí. 

 



 Osmá kapitola se věnuje problematice nároku na dávku a její výplatu. 

Následující devátá kapitola se zabývá povinnostmi příjemců dávky, osob 

společně posuzovaných a také povinnostmi státních orgánů. 

 

 Správní delikty, veřejná správa a řízení o dávkách je rozebráno v desáté, 

jedenácté a dvanácté kapitole. 

 

 Třináctá kapitola je věnována komparaci vybraných modelů sociální 

politiky, a to nejen v České republice, ale ve Švédsku a ve Velké Británii. 

 

 Při zpracování diplomové práce diplomantka vycházela z českých 

právních předpisů, z předpisů Evropské unie, z knižní a časopisecké literatury, 

judikatury a elektronických zdrojů. Všechny prameny jsou řádně citovány. 

Rovněž je třeba ocenit, že diplomantka pracuje v textu práce s Nálezem 

Ústavního soudu, Pl. ÚS 40/97. 

 

 Předkládaná diplomová práce má odpovídající úroveň. Diplomantka 

zvolené téma řeší komplexně a zpracování práce svědčí o jejím zájmu o 

zvolenou problematiku. 

 

 Podle protokolu o výsledku na plagiáty ze dne 11.1.2017 byla dosažena 

míra podobnosti  v prvních dokumentech 18%. Zde jde o převzatá ustanovení 

zákonů. V ostatních protokolech je již míra podobnosti menší jak 5%.  

 

 V závěru práce diplomantka představuje metodu, se kterou pracovala při 

zpracování zvolené problematiky a uvádí některé problémy, které se při aplikaci 

právní úpravy vyskytují. 

 

 Po obsahové stránce je třeba zdůraznit, že se diplomantce zdařilo 

vytýčený cíl zvoleného tématu splnit odpovídajícím způsobem. V diplomové 

práci jsou některé drobné nepřesnosti (např. na str. 9, str. 13 název dávky má 

být přídavek na dítě, na str. 29 – druhý odst. aj.). Tyto drobné nepřesnosti však 

neovlivňují celkovou úroveň práce. 

 



 Při ústní obhajobě navrhuji, aby se diplomantka blíže vyjádřila, jakým 

způsobem si představuje řešit větší flexibilitu u testovaných dávek státní 

sociální podpory. 

 

 Vzhledem k výše uvedenému konstatuji, že diplomovou práci lze 

doporučit k obhajobě. 

 

 

 

 

 

V Praze dne 10.2.2017    JUDr. Jana Zemanová 

        oponent 

 

  

 

 

 


