
Posudek oponenta disertační práce 

 

Doc. PhDr. JUDr. Jakub Rákosník, Ph.D. 

Proměny sociálního práva v Československu v letech 1945 – 1956  

Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta 2012, 181 s. 

Školitel: Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 

 

Kolega doc. PhDr. JUDr. Jakub Rákosník, Ph.D. se uchází o titul Ph.D. na právnické 

fakultě s prací věnovanou proměnám sociálního práva v Československu v letech 1945 až 

1956, která je jedním z projevů zvýšeného zájmu o problematiku sociální politiky a sociálního 

státu v posledních letech.  

Autor již na první pohled zaujme (pomineme-li tituly před a za jménem) volbou ne 

zcela běžného časového vymezení, protože etapu let 1945 až 1956 zdánlivě nic nespojuje a 

dílčí etapu 1948 až 1956 vnímáme zpravidla jen ve spojení s problematikou kultu osobnosti a 

následného postupného politického uvolňování, v právu se promítající především do změn 

trestního práva. V oblasti sociálního práva se však rokem 1956 završil poúnorový vývoj 

budování systému sociálního zabezpečení, proto je to volba více než vhodná.  

Na druhý pohled autor zaujme, když obrátíme několik stránek a podíváme se do 

obsahu. V kvalifikačních pracích na nás zpravidla čeká krátký teoretický a historický úvod a 

pak detailní výklady o zvoleném období či problematice. Kolega Jakub Rákosník však 

podstatnou část své disertační práce věnuje sociální politice před rokem 1918 a pak zejména 

v období první republiky a též let 1938 až 1945. Takovéto „vybočení z tématu“ by zřejmě 

v jiných disciplínách bylo pro oponenta důvodem, aby uplatnil důraznou výtku. I když, jak 

jsem naznačil, ani v právní historii není takové rozložení práce zcela obvyklé, může být 

opodstatněné. A doktorand přesvědčivě vysvětlil, že v tomto případě skutečně opodstatněné 

je. Vychází z jeho snahy zdůraznit v práci dlouhodobé vývojové tendence sociálního práva, 

zdůraznit kontinuitu, případně diskontinuitu, ve vztahu k předchozímu vývoji, který svými 

kořeny sahá až do doby, kdy stát začínal cílevědoměji a soustavněji zasahovat do oblasti 

sociální péče. 



Tím se pro mne překvapení spojená s touto prací vyčerpávají, protože disertace jen 

potvrzuje výborný dojem, který na mne doktorand udělal, když jsem se s ním poprvé setkal u 

disertační zkoušky, a který se jen potvrdil, když jsem si pak vyhledal některé z jeho prací.  

V úvodu autor zdůvodnil svůj přístup k tématu, který jsem již stručně parafrázoval. 

Sympaticky také konstatoval, že se nechce omezit na prostou deskripcí, ale že bude usilovat o 

„re/koinstrukci kauzality vývoje sociálního práva“, tedy že bude sledovat – tu již řečeno 

mými slovy – i skutečnosti, které ovlivnily podobu jednotlivých právních aktů i celkovou 

dynamiku vývoje: zejména proměny politického prostředí, postoje státní byrokracie a různých 

zainteresovaných institucí či názory právní vědy. 

V první kapitole se soustředil na charakteristiku základní terminologie. Vymezil pojetí 

sociálního práva, sociální politiky a sociálního státu. Vymezení sociálního práva je relativně 

jednoduchou záležitostí, protože reflektuje relativně stabilizované členění právního řádu a ve 

svém druhém významu a v množném čísle se zase váže k dnes už obecně přijímané části 

veřejných subjektivních práv vůči státu, i když zdůvodňovaných z různých pozic a také různě 

chápaných. Pojem sociální politiky již vykazuje daleko pestřejší škálu různých významů. 

Autor spolu se Zdeňkem Deylem vhodně připomíná prvorepubliková pojetí Karla Engliše a 

Josefa Macka. Chtěl bych však ještě upozornit na nápadnou podobnost zejména Englišova 

chápání sociální politiky s tím, jak se k sociální problematice stavěl Tomáš G. Masaryk, který 

také reflektoval dobové myšlenkové proudy s živnou půdou zejména v sousedním Německu. 

U Masaryka tvořila součást demokratického a humanitního ideálu, který spočíval ve víře ve 

společenský pokrok, opřený o zdokonalující se demokratický systém a o státem cílevědomě 

prováděné hospodářské a sociální reformy, a měl vyústit do obecné humanizace, chápané jako 

odstranění mravního útlaku. Ani pro něj sociální politika nepředstavovala nějakou přesně 

ohraničenou dílčí oblast politiky, ale vlastně prostupovala celou politikou, i on vyzvedával 

etickou rovinu tohoto problému. A když budeme v Masarykově koncepci akcentovat její 

hospodářskou a sociální složku („sociální“ v užším smyslu), spočívala ve snaze o prosazení 

sociálně laděného tržního hospodářství, rozvíjeného v demokratických podmínkách tak, aby 

byla v efektivní symbióze respektována práva individua a slaďovány skupinové zájmy 

jednotlivých společenských vrstev. Dnes bychom realizaci této koncepce asi pojmenovali jako 

sociální stát, ale s používáním tohoto pojmu to bylo v dobách vzniku republiky 

komplikované, jak na to velmi zasvěceně upozornit v poctě prof. Robertu Kvačkovi právě 

kolega J. Rákosník a jak to ostatně zmiňuje i v bezprostředně následující pasáži své disertace. 

Pokud jsem správně pochopil autorovo vlastní vymezení sociální politiky, i on si dobře 



uvědomuje její širší rozměr, který akcentovali prvorepublikoví sociální myslitelé, i když ono 

„širší“ a „užší“ v ní obsažené propojuje poněkud jiným způsobem. Plně se lze ztotožnit s jeho 

konstatováním „bytostně plurální povahy sociální politiky“, tedy s tím, že „jediná, věčná, 

ideální sociální politika neexistuje“, že vhodnost sociální politiky v každém konkrétním 

případě předurčují především hodnotová orientace společnosti, její ekonomika a sociální 

struktura. Následnou pasáž – charakteristiku sociálního státu – autor doplnil přehledem jeho 

vývoje v Evropě. 

Ve druhé kapitole (s. 35 až 44) autor vymezil čtyři základní etapy v pojímání a 

používání pojmu sociální stát. Na to pak navázal výkladem o vývoji sociální politiky a o jejím 

promítnutí do sociálního zákonodárství v jednotlivých vývojových periodách. Ve třetí 

kapitole (s. 45 až 73) spojil počátky moderní sociální ochrany s prvními reakcemi na uvolnění 

pracovních sil, tedy s vytvořením moderního trhu práce v období od josefínských reforem do 

druhé poloviny 19. století, a charakterizoval důvody, účel a obsah četných opatření 

v jednotlivých segmentech sociálního zákonodárství (pracovněprávní zákonodárství včetně 

ochrany dětské práce, chudinská péče, zdravotní a hygienická opatření, obligatorní 

nemocenské a úrazové pojištění, péče o nezaměstnané, bytová politika). V podobném duchu 

se pak věnoval i následujícím vývojovým etapám (1914 až 1938 a 1938 až 1945) a pokračoval 

i charakteristikou sociálního zákonodárství v letech 1945 až 1948 a 1948 až 1956. Plynule tak 

přešel k části, která je (z pohledu názvu) jádrem jeho práce. V samostatné kapitole se věnoval 

vývoji hlavních součástí sociálního práva: sociální péči, bydlení, zaměstnanosti, sociálnímu 

pojištění a jeho přebudování na sociální zabezpečení podle sovětského vzoru, zdraví a 

konečně i rodině.  

Pokud bych chtěl být pedantem a hledal bych drobné formální nedostatky, tak 

například z textu na s. 7 se nedovíme, jakou práci doc. L. Soukupa měl autor na mysli, a na 

straně 19 autor bez odkazu cituje Thomase Marshalla.  

Kolega Jakub Rákosník osvědčil již dříve prokázanou schopnost vědecky pracovat, 

proto doporučuji, aby mu byl po úspěšné obhajobě 

udělen titul Ph.D. 

V Brně 15. 10. 2012 

Ladislav Vojáček 

 


