Posudek oponenta diplomové práce
Leony Ptáčkové na téma
"Zabezpečení v nezaměstnanosti a jeho právní úprava v ČR a ve vybraných státech"
Diplomatka předložila 1. prosince 2010 svou diplomovou práci na téma "Zabezpečení
v nezaměstnanosti a jeho právní úprava v ČR a ve vybraných státech". Na zvoleném tématu lze ocenit
především část věnovanou švédské úpravě podpory v nezaměstnanosti a jejímu srovnání s českou
právní úpravou. Autorka tak využila své zkušenosti ze studijního pobytu.
Předložená práce o rozsahu 64 stran (samotný text práce) se dělí do sedmi částí, vyjma úvodu a
závěru, dále obsahuje obligátní seznam literatury a resumé v anglickém a českém jazyce. V první části
se autorka věnuje vymezení pojmu nezaměstnanosti a hmotnému zabezpečení v nezaměstnanosti. Dále
práce obsahuje kapitoly věnované historickému vývoji předmětné právy v České republice a ve
Švédsku. Další kapitoly již pojednávají o jednotlivých institutech a jejich vymezení v českém a
švédském právu. Se zvoleným členěním lze souhlasit, rozsah jednotlivých kapitol je přiměřený.
Diplomová práce neobsahuje závažnější věcné chyby, autorka při jejím zpracování, vycházela
z množství odborné literatury, na kterou řádně odkazuje. Rovněž množství gramatických chyb a
překlepů je minimální.
Na práci lze ocenit zejména to, že diplomatka práci pojala jako komparativní a čtenář má možnost se
seznámit se švédskou právní úpravou. Práce má spíše popisný charakter. Je škoda, že autorka
nezaujímá k jednotlivým popisovaným institutům své osobní postoje a že nepracovala více
s judikaturou týkající se této oblasti. Přestože práce byla dokončena v listopadu 2010, mohla autorka
zmínit v té době projednávané změny v oblasti podpory v nezaměstnanosti.
Na str. 30 je uvedeno, že „Jedná se o povinný státní systém podpor v nezaměstnanosti… Je financován
povinnými příspěvky a výplata dávek je v kompetenci vlády.“ Podle mého názoru toto neodpovídá
úplně úpravě v České republice, nechť autorka blíže vysvětlí. Na str. 31 autorka uvádí, že podpora při
rekvalifikaci musí být přiznána úřadem práce a že na její přiznání není právní nárok. Má uchazeč o
zaměstnání nárok na podporu v nezaměstnanosti?
Na str. 53 dole je uvedeno, že „Po dobu prvních 200 dnů nezaměstnanosti se vyplácí podpora ve výši
rovnající se 80% předchozího příjmu. Pokud je osoba nezaměstnaná i po uplynutí této doby, je
procentní sazba na zbývajících 300 dnů snížená na 70%.“ Jde pravděpodobně o nesprávnou
formulaci, neboť to nekoresponduje s informacemi na str. 47.
Dle mého názoru předložená diplomová práce splňuje, i přes výše uvedené drobné nedostatky,
požadavky kladené na diplomové práce, a proto ji doporučuji k obhajobě. Předběžně navrhuji
hodnotit práci známkou velmi dobře.
Během obhajoby by se měla diplomatka vyjádřit k výše uvedeným poznámkách a odpovědět na
následující dotazy:
a) Jaké změny v oblasti podpory v nezaměstnanosti jsme zaznamenali od 1. ledna 2011?
b) Může o podporu v nezaměstnanosti žádat u českého úřadu práce i cizinec?
V Praze dne 10. leden 2011

JUDr. Eva Svobodová, Ph.D.
oponent

