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1. Aktuálnost (novost) tématu: Zvolené téma je vysoce aktuální jak z hlediska českého 

sociálního zabezpečení, tak i z hlediska evropských souvislostí sociálního zabezpečení 

jako takového. 

2. Náročnost tématu na:  

a. Teoretické znalosti – téma je náročné na teoretické znalosti a práci s odbornou 

literaturou. Autorka se s těmito nároky výborně vypořádala, pracuje 

s dostatečným množstvím aktuální domácí i zahraniční odborné literatury i 

s velkým množstvím relevantní judikatury českých soudů, ale především 

SDEU.  

b. Vstupní údaje a jejich zpracování – ke zpracování tématu bylo využito 

dostatečné množství odborné literatury.  

c. Použité metody – byla zvolena klasická metoda zpracování diplomové práce 

3. Kritéria hodnocení práce 

a. Splnění cíle práce – práce splnila vytyčené cíle 

b. Samostatnost při zpracování tématu – diplomantka zpracovala práci 

samostatně 

c. Logická stavba práce – práce je tvořena pěti rozsáhlými a vnitřně dále 

členěnými kapitolami, jež na sebe logicky navazují. Autorka se nejdříve věnuje 

obecným souvislostem koordinace sociálního zabezpečení v EU, pak přechází 

k základním principům a určení příslušné legislativy. Ve druhé části práce se 

pak věnuje koordinaci starobních a pozůstalostních důchodů a poslední 

kapitola je věnována problematice tzv. česko-slovenských důchodů. Autorka 

v celé práci velmi vhodně analyzuje a komentuje stěžejní judikáty SDEU a 

pracuje s rozsáhlou, především zahraniční odbornou literaturou.  

d. Práce s literaturou, vč. citací – autorka výborně pracuje s odbornou literaturou 

a cituje použité prameny 

e. Hloubka provedené analýzy – diplomová práce jde ve své analýze dostatečně 

do hloubky, ze způsobu zpracování práce je patrné, že se autorka tématu 

věnuje se zájmem a že i při svém studiu v zahraničí své znalosti dále 

prohloubila.  

f. Úprava práce – práce je velmi svědomitě upravena 



g. Jazyková a stylistická úroveň – výborná, v práci jsem žádné chyby nenašla 

4. případné další vyjádření k práci – práce nejen že splňuje požadavky kladené PF UK na 

zpracování diplomových prací, ale tyto výrazně překračuje. Autorce lze doporučit, aby 

práci předložila rovněž jako práci rigorózní 

5. připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě – Při obhajobě doporučuji, aby se 

diplomantka vyjádřila k některé z následujících otázek 

na str. 30 práce autorka uvádí: „Porušení principu rovnosti vycházející z občanství EU 

může být konstatováno pouze v případech, kdy se na daný případ nevztahují ani 

Koordinační nařízení, ani nařízení č. 492/2011.“ Toto tvrzení by bylo vhodné 

vysvětlit. 

na str. 67 diplomantka připomíná, že EU nemá pravomoc zasahovat do toho, jak si 

členské státy postaví systém důchodů. V této souvislosti je zajímavý rozsudek C-

241/11 Komise vs. Česká republika. Diplomantka by se mohla k dané kauze vyjádřit.  

v souvislosti s agenturním zaměstnáváním diskutovaným v práci by bylo zajímavé 

slyšet stanovisko diplomantky k rozsudku Format 

v závěru práce se autorka kriticky vyjadřuje k nezahrnutí doplňkových systémů 

důchodového pojištění do koordinačních nařízení. Znamená to vskutku, že práva 

získaná v doplňkových systémech v jednom státě nejsou přenositelná do jiného státu, 

pokud se jejich nositel přestěhuje?  

6. doporučení / nedoporučení práce k obhajobě – práci doporučuji k obhajobě 

7. navržený klasifikační stupeň – výborně 
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