HODNOCENÍ
vedoucího rigorózní práce Mgr. Evy J a n k o v é
„Vývoj systému státní sociální podpory“
Předložený elaborát je zpracován na závažné a aktuální téma z hlediska
současné právní úpravy a jejího uplatňování v praxi i dalšího legislativního vývoje
v předmětné oblasti.
Text rigorózní práce o rozsahu 136 stran je (kromě úvodu a závěru) rozdělen
do devíti kapitol dále podrobněji členěných.
V první z nich autorka nejprve uvádí významné mezinárodní organizace a
jejich stěžejní dokumenty vztahující se k sociálním právům, poté věnuje pozornost
legislativě Evropské unie, zejména směrnicím zaměřeným na

ochranu a pomoc

poskytovanou rodinám s dětmi, a v závěru uvádí druhy vnitrostátních pramenům
práva sociálního zabezpečení.
V následujících dvou kapitolách rigorozantka stručně charakterizuje systém
sociálního zabezpečení v ČR a úlohu státní sociální podpory v něm.
Čtvrtá kapitola vymezuje základní pojmy vážící se k tématu a zároveň
obsahuje i úpravu základních podmínek nároku na dávky a věcný i osobní rozsah
dávkového systému státní sociální podpory.
Kapitola pátá charakterizuje právní instituty životního a existenčního minima
,významné z hlediska určení okruhu příjemců a výše dávek státní sociální podpory.
Následující kapitoly šestá a sedmá pojednávají o dávkách, které již
v současné době nejsou v jejím systému zahrnuty .
Stěžejní část práce představují závěrečné dvě kapitoly, v nichž autorka
nastiňuje vývoj dávek závislých a nezávislých na příjmu rodiny a podrobně analyzuje
jejich současnou právní úpravu. U jednotlivých dávek se rigorozantka zamýšlí nad
přínosem či naopak negativním dopadem změn, k nimž došlo na základě přijatých
novel, často motivovaných ekonomickou situací státu.
V závěru práce autorka shrnuje dosavadní zkušenosti s dávkovým systémem
státní sociální podpory, hodnotí platnou právní úpravu a na základě vlastních
poznatků získaných v praxi uvádí též několik inspirativních návrhů de lege ferenda.

Lze konstatovat, že autorce se podařilo zvolené téma v rámci předložené
rigorózní práce velmi dobře zvládnout a obsahově vyčerpat. Elaborát je původní –
vygenerovaný protokol o kontrole na plagiáty uvádí nejvyšší dosaženou míru
podobnosti 7%.
Elaborát má přehlednou, vnitřně vyváženou strukturu s logickou provázaností
jednotlivých kapitol. Autorka při zpracování vycházela z širokého okruhu odborné
literatury, kterou v textu cituje dle stanovené normy. Pozitivně je třeba hodnotit i
grafy a tabulky s aktuálními údaji zařazené v přílohách , které vhodně doplňují
zkoumanou problematiku.
Také z hlediska obsahového je práce na vysoké úrovni a nelze ji vytknout
podstatnější nedostatky. Partie věnované historickému vývoji i platné právní úpravě
jsou zpracovány se stejnou precizností a svědčí o opravdovém zájmu o zvolené
téma. Elaborát odráží

dynamičnost vývoje ve zkoumané

oblasti a nastiňuje i

současné legislativní trendy.
Z výše uvedených důvodů

lze předloženou rigorózní

práci jako plně

vyhovující příslušným kritériím stanovených Rigorózním řádem d o p o r u č i t
k obhajobě.
Navrhuji, aby autorka v rámci diskuse při obhajobě:
-

podrobněji pohovořila o řízení o dávkách státní sociální podpory, které je
v práci zmíněno spíše okrajově,

-

vyslovila svůj názor na připravované změny („liberalizaci“) právní úpravy
rodičovského příspěvku.
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