
Hodnocení diplomové práce Zbyňka Boldyse 

na téma 

„Historický vývoj a současná úprava přídavků na dítě“

Diplomant si pro vypracování své diplomové práce zvolil 

v současné době neustále na aktuálnosti nabývající téma, 

přičemž aktuálnost tématu spočívá především ve skutečnosti, že 

se toto v poslední době stalo několikrát předmětem politického 

boje, a to v rámci obsáhlejší politické diskuse na téma 

rodinné politiky vůbec. Diplomovou práci, která se zabývá 

historickým vývojem jedné z důležitých dávek celého systému a 

jež tento vývoj mapuje v podstatě po období sta let, lze tedy 

jen přivítat. 

Předložená diplomová práce, jež celkem zaujímá 119 stran

vlastního textu a dalších bezmála dvacet stran příloh, je 

členěna do dvou velkých částí – historická geneze a exegeze 

přídavků a současná právní úprava přídavků na děti, přičemž 

obě části jsou dále členěny do kapitol. Historickou část autor 

dále člení na historický vývoj přídavků na území tehdejšího 

Československa do roku 1945, dále na léta 1968-1988, 1988-1990 

a období od roku 1990 do roku 1995, od kteréhožto roku 

identifikuje současnou právní úpravu zakotvenou v zákoně 

117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Ve druhé části lze 

kromě pojednání o platné právní úpravě vyzdvihnout subkapitolu 

věnující se souvislostem dané oblasti s právem EU, přičemž 

autor správně zmiňuje koordinaci sociálního zabezpečení, do 

které přídavek na dítě bez pochyby spadá. 

Obecně lze konstatovat, že práce svým rozsahem i formou 

zpracování odpovídá požadavkům kladeným Právnickou fakultou UK 

na zpracování diplomové práce, dokonce by dle mého názoru 

stálo za úvahu předložit diplomovou práci jako práci 



rigorózní. Práce nevykazuje žádných závažných obsahových ani 

formálních nedostatků a proto ji lze doporučit k obhajobě. 

V jejím průběhu by se autor mohl vyjádřit k některé z 

následujících otázek: 

o Koordinace přídavku na děti, pokud každý z rodičů podléhá 

předpisům jiného členského státu – řešení ve světle 

judikatury ESD

o Souvislost historického vývoje přídavku na dítě a tzv. 

mateřského příspěvku

o Možnosti změny přídavku na dítě na netestovanou dávku

V Praze, 17.5.2011

JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D.

     vedoucí diplomové práce
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