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     Předložená práce o rozsahu 66 stran textu je systematicky rozdělena do úvodu, 

tří kapitol, z nichž první dvě jsou dále vnitřně členěny, a závěru. Obsahuje též přílohy 

vztahující se k tématu  a resumé v angličtině.

     Diplomant se   nejprve zaměřuje na vývoj pojmu sociálního zabezpečení, jeho 

historii a obsah a věnuje pozornost i zásadám, na nichž je sociální zabezpečení 

postaveno. Správně uvádí, že „sociální zabezpečení je fenomén, který v průběhu 

dějin ovlivňoval život snad každého jednotlivého člověka, ale i fungování celé 

společnosti“ (str. 3).  Těžiště práce spočívá ve druhé, nejrozsáhlejší kapitole, v níž se 

autor zabývá jednotlivými vývojovými etapami  sociálního zabezpečení, zvláštní důraz 

klade na období vzniku a rozvoje sociálního pojištění, které – a právem – považuje za 

jednu z nejvýznamnějších forem sociální zabezpečení. V poslední kapitole se 

diplomant zamýšlí nad vývojovými trendy a dalším směřováním sociálního 

zabezpečení. 

  

     V poměrně stručném  závěru  autor poukazuje na problémy sociálního 

zabezpečení v podmínkách globalizované společnosti a ekonomiky. Za důležité 

považuje „alespoň stručně rekapitulovat vývoj sociálního zabezpečení  a ukázat 

slabiny i silné stránky různých přístupů v návaznosti na hospodářské, politické a třeba 

i demografické změny“. S tímto názorem lze jistě souhlasit.

     Systematické členění textu je vhodné, jednotlivé kapitoly na sebe logicky 

navazují, práce je přehledná. Diplomant vychází  z  odborné literatury časopisecké i 



knižní, české i zahraniční, kterou uvádí v seznamu použité literatury,  v textu s ní 

dobře pracuje a odkazuje na ni. Práce má dosti bohatý poznámkový aparát.

      Téma  práce je důležité a zajímavé. Z úrovně textu je zřejmé, že autor přistoupil 

k jeho zpracování s hlubokým zájmem, rozsáhlými znalostmi a velkou pečlivostí. Práci  

nelze vytknout závažnější nedostatky věcné ani formální, je velmi zdařilá. Chci 

vyzdvihnout i kultivovaný jazyk, jímž je text napsán. 

     Diplomant prokázal výbornou znalost zvoleného tématu i otázek souvisejících, 

úroveň textu převyšuje obvyklou úroveň diplomových prací.

     Závěrem konstatuji, že předložená práce plně odpovídá požadavkům kladeným na 

diplomové práce, proto ji doporučuji k obhajobě. 
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