OPONENTNÍ POSUDEK
diplomové práce Ing. Elišky K a č í r k o v é
„Sociální politika Evropské unie a její vliv na právní úpravu ČR“
Předložený elaborát je zpracován na závažné a vysoce aktuální téma, které
reflektuje vývoj legislativy Evropské unie ovlivňující zásadním způsobem situaci
v členských státech, zejména z hlediska dalšího utváření a změn jejich sociálních
systémů.
Text diplomové práce o celkovém rozsahu 100 stran je (kromě úvodu a
závěru) rozdělen do tří kapitol dále podrobněji členěných.
První z nich uvádí obecnou definici pojmu sociální politiky, vymezuje její cíle a
nástroje používané k jejich realizaci.
Druhá kapitola je věnována sociální politice Evropské unie, jejímu promítnutí
v primárním a sekundárním právu EU.
V kapitole třetí se autorka zabývá vlivem sociální politiky EU na právní úpravu
v České republice.
V závěru práce autorka rekapituluje obsah jednotlivých kapitol a zdůrazňuje
význam sekundární legislativy, zejména směrnic, a jejich vliv na úpravu pracovního
práva a práva sociálního zabezpečení v ČR:
Lze konstatovat, že diplomantce se podařilo zvolené téma, pojaté v širších
souvislostech velmi dobře zvládnout a naplnit tak stanovený cíl spořívající v analýze
zakladatelských smluv a určení konkrétního obsahu sociální politiky EU a oblasti
vlivu na právní úpravy členských států včetně ČR. Diplomová práce má přehlednou,
logickou strukturu a odpovídající metodickou úroveň.

Zvlášť pozitivně z tohoto

hlediska je třeba hodnotit grafickou úpravu práce a zařazení významných dokumentů
a jejich částí v přílohách, kde vhodným způsobem doplňují zkoumanou problematiku.
Po stránce obsahové je elaborát zpracován na adekvátní úrovni, vykazuje
však přesto určité nedostatky, které mají zejména povahu věcných nepřesností a
nepřesných formulací (např. s. 10 – mezi základními právními předpisy pracovního
práva je zařazen již k 1.1.2007 zrušený zákon o mzdě a právní normy z oblasti
sociálního zabezpečení, s. 84 odst. druhý – zákaz práce v noci, s.90 – Směrnice

Rady…zakotvuje do právního řádu ČR pravidla zaměstnávání z titulu pracovní
smlouvy na dobu určitou, s. 94 formulace prvního odstavce části 3.2.2.10, s. 94,
poslední odstavec – ..vstoupila v platnost ..prostřednictvím účinnosti…

Celkově je však možno konstatovat, že diplomová práce odpovídá
stanoveným kritériím, a proto d o p o r u č u j i její obhajobu.
Navrhuji, aby diplomantka v rámci diskuse při obhajobě reagovala na
připomínky uvedené v posudku.
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