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Posudek oponenta na diplomovou práci Otakara Kaloče „Princip sociálního státu 

v politické teorii a judikatuře Ústavního soudu“ 

 

O existenci a podobě sociálního státu se v poslední době bouřlivě diskutuje jak 

v teorii, tak v praxi. Nejde přitom jen o konflikt dvou vizí společenského uspořádání – 

pravicového a levicového s rozdílnými hodnotovými akcenty, ale i o hledání rovnováhy mezi 

zájmy trhu a zajištěním společenské integrity. Zatímco pro levici, zdůrazňující hodnoty 

rovnosti a solidarity lidí, je sociální stát civilizačním výdobytkem garantujícím společenskou 

soudržnost, pro pravici, preferující svobodu a individuální odpovědnost, představuje tato 

instituce jen chiméru, která zdražuje výrobu a regulacemi dusí ekonomiku. Diskuse o 

sociálním státu však neprobíhají jen mezi pravicí a levicí. I v rámci těchto dvou paradigmat se 

střetávají různé názory ohledně nastavení sociálních standardů. To celý pojem sociálního státu 

značně rozostřuje a nastoluje řadu otázek: zda a jaký sociální stát vlastně budovat, co od něj 

očekávat a hlavně obstojí toto uspořádání v dramaticky se měnícím světě? 

Na některé z těchto otázek se ve své diplomové práci nazvané „Princip sociálního 

státu v politické teorii a judikatuře Ústavního soudu“ pokouší hledat odpověď Otakar Kaloč. 

Autorovým záměrem přitom není vytvořit nějakou normativní jedině platnou koncepci 

sociálního státu, ale spíše se snaží představit čtenáři pluralitu možných přístupů 

k problematice s jejich přednostmi i nedostatky a na příkladu rozhodování Ústavního soudu 

ukázat, jak se abstraktní ustanovení o sociálních právech obsažená v ústavních předpisech a 

mezinárodních smlouvách stávají „živým právem“. Při té příležitosti se autor táže, jakou 

koncepci sociálního státu Ústavní soud vyznává, jsou jeho rozhodnutí opodstatněná a praxe 

konzistentní? 

Samotná práce se skládá z osmi kapitol, seznamu zdrojů a abstraktu. Po uvedení do 

tématu nabízí autor škálu teorií sociálního státu a jeho kritik. Jednotlivé postoje charakterizuje 

se znalostí věci a objektivně. V přehledu chybí snad jen korporativismus jako pokus 

překonat nedostatky liberálního kapitalismu a etatistického socialismu. Už v této kapitole 

před čtenářem vyrůstá obraz sociálního státu jako instituce nezbytné pro společenský život 

lidí, k níž je však třeba přistupovat s vědomím jejích limitů a možných externalit. V další, 

nepojmenované kapitole, autor ukazuje genezi sociálního státu v angloamerickém prostředí a 

u nás. Postihuje hluboké kořeny této instituce zasahující někdy až do počátku novověku. 

Sleduje, jak stát ponenáhlu vstupoval do sociálních vztahů, a to zpravidla v důsledku potřeby 

řešení akutních společenských problémů. Bohužel tato kapitola neobsahuje téměř žádné 

odkazy na zdroje, takže vůbec není jasné, odkud autor čerpal. Následující, opět 
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nepojmenovaná kapitola, je přehledem typologií sociálních států u různých autorů. Vytknout 

jí lze, že autor sám se mohl pokusit o vlastní schéma. Z pouhé deskripce naopak vybočuje 

pokus zatřídit mezi sociální státy Českou republiku. Další kapitola se zabývá účinky 

globalizace na sociální stát. Vcelku zajímavou úvahu ale znehodnocuje fakt, že globalizace 

není jediným aktuálním problémem či civilizační výzvou, které musí sociální stát, 

potažmo celá společnost, čelit. Připomeňme nastupující nedostatek přírodních zdrojů nebo 

možnou ekologickou krizi. Nabízí se také otázka vztahu sociálního státu s jeho omezenými 

standardy a konzumní společnosti, v níž žijeme. Navazující kapitola se věnuje regulaci 

sociálních práv a tato práva i zevrubně charakterizuje. Tato kapitola tvoří východisko rozboru 

judikatury Ústavního soudu provedeného v další kapitole. Autor v ní víceméně kriticky 

hodnotí práci Ústavního soudu v mnoha aspektech a přidává se k většinovému postoji 

právnické obce. Autor by podle oponenta mohl být i nesmlouvavější. V závěru autor 

přehledně shrnuje své poznatky a přidává několik kritických slov také na adresu politické 

reprezentace. 

Stanoviska autora obsažená v předkládané práci jsou celkem legitimní a dobře 

odůvodněná. Jen zdrojů, o něž se práce opírá, mohlo být více (jak českých, tak 

cizojazyčných). Preciznější mělo být rovněž jazykové a technické zpracování práce. 

Autor n ěkdy šil – jak se říká – „horkou jehlou“.  To pak velkoryse rozvrženou práci 

poněkud snižuje. 

Celkově lze říci, že práce dostála vyžadovaným standardům. Doporučuji ji k obhajobě 

a navrhuji hodnocení „velmi dobře“. 
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