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Diplomová práce Otakara Kaloče konfrontuje aktuální judikaturu Ústavního soudu 

k sociálním právům s politickými teoriemi sociálního státu. Po úvodu rekapituluje v druhé 

kapitole různé politické teorie a jejich přístup k sociálnímu státu. Tato část se opírá zejména o 

díla N. Barra a M. Večeři a ukazuje diplomantův slušný přehled v politických teoriích. 

Odkazy na zdroje poznatků by však mohly být mnohem hojnější a podrobnější; není úplně 

zřejmé, kde končí reprodukce zdroje a kde začíná diplomantova úvaha. 

Ještě problematičtější je v tomto ohledu třetí kapitola, která sice podrobně líčí vývoj 

sociálního zákonodárství ve Velké Británii a USA, ovšem odkazy na zdroje už neobsahuje 

vůbec. Je ale možno ji chápat jako kapitolu přípravnou, uvádějící jádro práce, tedy 

konfrontaci politických teorií s judikaturou Ústavního soudu, do historického kontextu. 

Z tohoto pohledu je účelné, že závěr kapitoly se věnuje vývoji sociálního zákonodárství 

v českých zemích, přičemž nebyla opomenuta důležitá kniha J. Rákosníka. 

Čtvrtá kapitola se zabývá typologií sociálních států; jako kapitola druhá též tato čerpá ze 

zahraniční literatury, konkrétně z knihy Ch. Pierson – G. F. Castles: The Welfare State: A 

Reader. Diplomant se zapojuje též do aktuální debaty o tom, k jakému typu sociálnímu státu 

lze přiřadit Českou republiku. Své místo v práci má i pátá kapitola o vlivu globalizace na 

sociální státy. 

Šestou kapitolou už se dostáváme k právnímu zakotvení sociálních práv. Správně je 

započato mezinárodním kontextem, který je, až na drobné nepřesnosti (rok poválečné ústavy 

Francie, název Evropské úmluvy), dobrým shrnutím problematiky. Je dobře, že diplomant 

pracoval s nejaktuálnější ústavněprávní literaturou, jak s komentářem Listiny od E. 

Wagnerové a kol., tak s novým vydáním učebnice ústavního práva od V. Pavlíčka a kol., tak i 

s monografií J. Kratochvíla. Někdy ovšem je závislost na zdroji až téměř otrocká, srov. pasáž 

na str. 71–73 s komentářem k čl. 30 Listiny. Protože zkoumaná judikatura Ústavního soudu se 

bude týkat především výkladu čl. 30, 31 a 41 Listiny, je těmto článkům věnována samostatná 

pozornost. 

Jádro práce je v kapitolách sedmé a osmé. Sedmá kapitola správně vybírá klíčové nálezy 

Ústavního soudu, v nichž je nejvíce explicitně vyjádřen postoj Ústavního soudu a jeho 

jednotlivých soudců k sociálnímu státu. Diplomant se při analýze čtyř vybraných nálezů opírá 

nejen o důkladný rozbor nálezů a odlišných stanovisek, ale též sekundární literatury. 

Na základní otázku práce, tedy na vztah judikatury Ústavního soudu a politických teorií 

sociálního státu nabízí následující odpověď: „Samotný princip zdrženlivosti směrem k 

sociální legislativě lze chápat jako libertariánský postoj minimálního státu. Jestliže Ústavní 

soud tvrdí, že ‚úroveň jejich poskytování (sociálních práv) reflektuje nejen hospodářský a 

sociální vývoj státu, ale i vztah státu a občana, založený na vzájemné odpovědnosti a na 

uznání principu solidarity‘, ve zmíněném kontextu to téměř odpovídá konceptu H. L. 

Wilenskyho jako neochotného sociálního státu (reluctant welfare state). Tomu odpovídá i 

ahistorická argumentace Chammurapiho zákoníkem či sovětskými ústavami, když sociální 

práva jsou zde představena jako výtvor leninského státu. Stejně je tomu i u etických aspektů 

poskytování zdravotní péče nebo u poměrně selektivně provedené ústavní komparatistiky 

ohledně zpoplatnění poskytování této péče. Lze tedy uzavřít, že většina ústavních soudců zde 

vychází z myšlenek klasického liberalismu, který připouští velmi omezené ekonomické jistoty. 



V kontrastu s rozhodováním většiny stojí odlišná stanoviska disentujících soudců, kde 

najdeme, dle mého názoru, dvě jednotící myšlenkové teorie. Za prvé, je to přihlášení se ke 

konceptu sociálního občanství podle T. H. Marshalla u soudce J. Musila. Ten uvádí, že určitá 

úroveň sociálních práv je nezbytná k plnohodnotnému občanství. Určitá míra ekonomických a 

sociálních jistot je předpokladem lidsky důstojného života. Toto je mimochodem názor 

obdobný socialistickým teoriím. J. Musil však vychází z umírněně liberálních koncepcí 

sociální státu jako uspořádání společnosti, které tlumí třídní konflikty a přispívá k sociální 

spravedlnosti.“ (str. 105–106) Shrnutí pak najdeme v závěru na str. 115: „Ústavní soud ve 

svém postoji k sociálním právům vychází z obsáhlých východisek politického liberalismu. 

Patrně všichni soudci Ústavního soudu se shodují na liberální myšlence minimálního 

standardu sociálních práv, což je dáno i úpravou těchto práv v Listině. Nicméně pokud jde o 

principy ekonomické redistribuce a společenské solidarity zastává většina soudců pléna ÚS 

názory spíše negativní a blízké myšlenkám Hayeka či Friedmana. Egalitární a sociálně 

demokratický směr liberalismu, který v rozhodování ÚS představuje J. Musil a snad i J. 

Nykodým, je ve výrazné menšině.“ 

Na řadě příkladů formulací použitých v odůvodněních nálezů Ústavního soudu 

diplomant tyto své teze dokládá, a odhaluje tak téměř libertariánské postoje Ústavního soudu 

k interpretaci sociálních práv. Ústavní soud bude i nadále s otázkami výkladu ústavně 

chráněných sociálních práv konfrontován, proto je téma zvolené diplomantem velmi důležité. 

Přestože rozbor politických teorií a typu sociálních států na straně jedné a judikatury 

Ústavního soudu na straně druhé mohl být ještě více propojen, i takto se domnívám, že práce 

přináší zajímavé a důležité poznatky. 

Diplomová práce vyhovuje formálním požadavkům, které jsou na práce tohoto druhu 

kladeny. Nelze však přehlédnout řadu gramatických chyb, chybějících písmen, apod.       

Celkově lze říci, že autor si pro svou diplomovou práci vybral důležité téma, dospěl 

k zajímavým poznatkům a prokázal velmi dobrou orientaci jak v politické teorii, tak 

v ústavním právu.    

Práci proto doporučuji k obhajobě a navrhuji ji v případě přesvědčivého výkonu při 

obhajobě hodnotit stupněm velmi dobře.  

 

V Praze dne 17. září 2012. 
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