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Posudek oponenta na diplomovou práci Viery 

Hromadové zpracovanou na téma „Trendy sociálneho 

zabezpečenia v Európskej únií a ich vplyv na právnu 

úpravu v Českej repblike“

Předmětná diplomová práce byla odevzdána dne 30.8..2010. Diplomová práce o 

celkovém rozsahu 68 stran, je členěna kromě úvodu a závěru do čtyř kapitol. Kapitola druhá 

(obsahově však první) pojednává o pojmu sociální zabezpečení, kapitola třetí se věnuje 

sociálnímu zabezpečení v Evropské unii, kapitola čtvrtá analyzuje koordinační nařízení a

kapitola pátá se věnuje vybraným problémům koordinačních nařízení.

Autorka v předložené diplomové práci řádně citovala z použité odborné literatury a 

judikatury.

Předložená práce je zpracována pečlivě, množství pravopisných chyb je minimální. Ze 

systematického hlediska považuji práci za vyváženou. Autorka postupuje od obecného ke 

zvláštnímu. Kladem je snaha věnovat se tématu komplexně, a to včetně ekonomických 

souvislostí. Je však otázkou, zda obecná část práce není příliš rozsáhlá. Opravdu bylo třeba 

blíže vymezovat, co je Evropská unie (str. 8 diplomové práce), co je právo Evropské unie (str. 

9 a násl. diplomové práce) či vypisovat stručný obsah smluv měnících zakládající smlouvy 

(str. 11 a násl. diplomové práce) ?

Pozitivně hodnotím oddíl 2.b Faktory ovlivňující sociální zabezpečení (str. 5 a násl. 

diplomové práce) a pojednání o Lisabonské smlouvě (str. 10 a násl. diplomové práce). 

Autorka zaujímá vlastní závěry, zejména v závěru práce, i když je nutno konstatovat, že práce 

jako celek má spíše popisnou povahu. Vedle vyslovení obecně platných závěrů by bylo 

vhodné uvést vlastní (konkrétní) návrhy de lege ferenda na zlepšení právní úpravy. K tomu 

účelu by se hodila právě kapitola pátá předložené diplomové práce. 

Na str. 40 diplomové práce autorka uvádí: „Ďalej je táto oblasť upravená zákonom č. 

88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkach v mateřství a o přídavcích na děti 

z nemocenského pojištění, ktorým je upravené poskytovanie dávok v tehotenstve a materstve 

ako aj zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ktorým sú 
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upravené otázky prevedenia nemocenského poistenia, uplatňovanie nárokov na dávky 

nemocenského poistenia a iné.“ Toto tvrzení neodpovídá platné právní úpravě, která je 

obsažena v zákoně č. 187/2006 Sb., v platném znění.

Předložená diplomová práce přes zmíněné nedostatky odpovídá požadavkům 

kladeným na diplomové práce, a proto ji doporučuji k obhajobě. Předběžně navrhuji 

hodnotit předloženou diplomovou práci známkou velmi dobře.

Během obhajoby by se měla diplomantka zaměřit na odpověď na následující otázky:

 Koordinace systémů sociální ochrany (sociálního zabezpečení) v členských 

státech EU

 Peněžitá pomoc v mateřství a její právní úprava

V Praze, 13.9.2010

JUDr. Martin Štefko, Ph.D.

     oponent diplomové práce
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