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Diplomantka si ke zpracování své diplomové práce zvolila velmi zajímavé 

téma, jež doposud není v české odborné literatuře dostatečně zpracováno, ač je 

poměrně zásadní. 

Předložená práce o 52 stranách vlastního textu je systematicky členěna do 

deseti kapitol, z nichž ale věcné kapitoly činí pouze kapitoly 2-6, ostatní části 

diplomové práce by jako kapitoly neměly být číslovány. 

Autorka nejprve pojednává o sociálním zabezpečení jako takovém, na což 

navazuje obecným pojednáním o Evropské unii. Na straně 8 se ale objevují ne zcela 

pravdivé informace o tom, co vedlo ke vzniku Evropské unie. Bylo by vhodné, aby 

autorka svá tvrzení při obhajobě uvedla na pravou míru. Rovněž tak na dalších 

stranách, kde autorka obecně pojednává o právu EU, se objevují chyby, resp. 

nepřesnosti. Např. na str. 17 autorka uvádí: „Najvýznamnejším prostriedkom 

sekundárneho využívaným v oblasti koordinácie sociálneho zabezpečenia je 

nariadenie. … Pre oblasť sociálneho zabezpečenia je táto právna norma 

najvhodnejšou formou úpravy, nakoľko úprava prostredníctvom harmonizácie tejto 

oblasti by z dôvodu rozdielnych systémov sociálneho zabezpečenia ako aj 

samotných sociálnych a demografických rozdielov členských štátov by bola 

neefektívna.“ Bylo by vhodné, aby autorka rovněž toto své tvrzení opravila dle 

skutečnosti. Na str. 25 pak autorka poněkud směšuje pojem bydliště a určení 

aplikovatelného právního řádu, záležitost, o které pojednává, je poněkud složitější, 

než je z práce patrné. 

V dalších  částech své práce se pak autorka zabývá základy koordinace 

sociálního zabezpečení, aby se pak následně věnovala i představením některých 

oblastí koordinace sociálního zabezpečení a aplikace koordinačních pravidel v ČR. 



Ač jsou tyto části zpracovány místy poněkud neuměle, je třeba ocenit snahu 

diplomantky promítnout koordinační pravidla do českých podmínek. Na str. 41 se 

objevila chyba, kdy autorka nazvala subkapitolu „Poskytovanie nemocenských dávok 

a dávok zdravotného poistenia na základe nariadení č. 833/2004 a 987/2009“. 

V českém systému ale zdravotní pojištění dávky nezná. 

I přes výše uvedené nedostatky se domnívám, že lze předloženou práci 

doporučit k obhajobě, kterou lze nicméně úspěšně absolvovat pouze pokud 

diplomantka uvede na pravou míru výše vytýkané a prokáže, že zcela přesně rozumí 

pojmu koordinace sociálního zabezpečení jako takovému, neboť z některých pasáží 

práce toto není zcela patrné. 

V Praze, 15.9.2010

JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D.

    vedoucí diplomové práce
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