
Hodnocení diplomové práce Barbory Peštové na téma 

Sloboda voľného pohybu osôb z pohľadu koordinácie zdravotného poistenia 

migrujúcich osôb v krajinách EU 

 

Ve své diplomové práci se autorka věnovala aktuální a komplexní otázce evropské 

integrace. Studie pojednává o teoretických a praktických problémech, které jsou nepochybně 

vhodným tématem diplomové práce na právnické fakultě. 

Formální aspekty 

Práce obsahuje 64 stran čistého textu. Práce je vybavena seznamem pramenů 

v anglickém a českém jazyce. Výběr odborné literatury odpovídá hlavnímu zaměření studie. 

Dále autorka vhodným způsobem čerpala poznatky z relevantní judikatury SDEU.   

Práce se sekundární literaturou a s poznámkami pod čarou je solidní a přehledná. 

Připojen byl také seznam použitých zkratek, který ulehčuje orientaci v textu.  

Práce je čtivá a psaná odborným jazykem. Z formálního hlediska diplomová práce 

splňuje kritéria kladená na tento druh vědecké studie.  

 

Obsah 

Kromě úvodu a závěru autorka členila svoji práci na šest kapitol. Systematika je 

vyvážená a odpovídá struktuře analyzovaného problému. V úvodu autorka vymezila cíle své 

práce. Autorka právem upozornila na úzkou souvislost mezi principem volného pohybu osob 

a úpravou sociálního práva. Předmětem studie je poskytování zdravotní péče unijním 

občanům, kteří pobývají na území jiného členského státu, než ve kterém mají zdravotní 

pojištění. 

V první části vymezila autorka základní terminologii. Rozlišovala např. mezi sociální 

politikou, sociálním právem a sociálními právy (jako lidskými právy). Autorka mohla ještě 

blíže specifikovat, jaký druh pravomocí EU vykonává v oblasti sociální politiky. Jak souvisí 

rozdělení pravomocí v oblasti sociální politiky s programovými ustanoveními obsaženými 

v článcích 9 a 151 SFEU? 

V druhé části nastínila autorka historický vývoj sociální politiky EU.  Tato kapitola 

plní svůj účel. O něco podrobněji se autorka mohla věnovat přínosům Lisabonské smlouvy. 

Obdobně jako první a druhá kapitola představuje také třetí kapitola určitý rámec 

problematiky sociálního pojištění migrujících unijních občanů. Poněkud nelogicky se autorka 

věnovala nejprve speciální úpravě volného pohybu pracovníků (3.2) a až následně 

reflektovala obecnou úpravu volného pohybu všech unijních občanů (3.3). Zajímavá je 



zmínka o případu migrace rumunských občanů romské národnosti do Francie (str. 26-27). Ten 

nedávno vyvolal intenzivní debatu na úrovni členských států a Evropské komise. Autorka se 

snažila tento případ uchopit z pohledu otázky zdravotního pojištění a poukázala na to, že 

současná úprava neobsahuje uspokojivé řešení.   

Čtvrtá část je věnována evropsko-právnímu pojetí harmonizace a koordinace se 

zvláštním zřetelem na problematiku sociálního zabezpečení. Podrobně se autorka zabývala 

zásadami koordinace národních systémů sociálního zabezpečení, přičemž v kontextu zásady 

nediskriminace reflektovala také aktuální problematiku tzv. slovenských důchodů (aniž by 

ovšem zohlednila dohru kauzy před Ústavním soudem ČR). Lze připustit, že by podrobnější 

rozbor této věci překročil rámec práce. 

V navazující páté kapitole analyzovala autorka konkrétní dávky, které spadají pod 

zdravotní pojištění. Rozlišovala mezi dávkami věcnými a peněžitými, přičemž toto dělení 

odpovídá také systematice obsažené v nařízení č. 83/2004. Šestá kapitola obsahuje podrobný 

popis administrativního postupu při uplatňování nároků ze zdravotního pojištění.      

 

Celkové hodnocení 

Diplomantka předložila velmi kvalitní studii, která jak z formálního hlediska, tak i 

obsahově splňuje kritéria kladená na diplomovou práci na Právnické fakultě UK. Cíle práce 

lze považovat za splněné. 

Práci doporučuji k obhajobě a předběžně ji hodnotím známkou „výborně“. V rámci 

ústní obhajoby by se mohla diplomantka vyjádřit k otázkám obsaženým v tomto posudku. 

Také by se mohla v kontextu poskytování zdravotních služeb pokusit o vymezení volného 

pohybu osob vůči volnému pohybu služeb.  

 

V Praze dne 17. září 2013 

 

 

                                                                                     Doc. Dr.iur. Harald Scheu, Ph.D.  

 

 


