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Téma, které si rigorozant zvolil ke zpracování své práce, je 

velmi zajímavé a stále aktuální, vzhledem ke stárnutí české 

populace se týká čím dále tím většího počtu osob, a to nejen 

těch, kteří péči potřebují, ale i těch, kteří péči poskytují.  

Předložená rigorózní práce je kromě úvodu a závěru členěna do 

šesti obsáhlých kapitol. V první kapitole se autor zabývá 

vývojem právní úpravy zvýšení důchodu pro bezmocnost v období 

do roku 1948, další kapitola se zabývá vývojem stejného 

institutu mezi lety 1948 a 1988, následující pak mezi lety 

1988 a 2006. Čtvrtá kapitola je věnována příspěvku na péči a 

jeho úpravě zavedené zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách. Kapitola pátá srovnává úpravu českého příspěvku na 

péči s právní úpravou dávek sociální péče podmíněných 

závislostí na péči jiné osoby na Slovensku. Šestá, závěrečná 

kapitola pak obsahuje návrhy na změny právní úpravy 

poskytování příspěvku na péči, a to v oblasti podmínek nároku, 

poskytování a způsobu posuzování závislosti.  

Ač je předložená rigorózní práce velmi rozsáhlá (téměř 170 

stran vlastního textu), dovoluji si k ní vyslovit některé 

výhrady. Předně, práce trpí značnou popisností a nedostatkem 

vlastní autorovy analýzy zkoumané problematiky. Je zřejmé, že 

autor čerpal především z platné právní úpravy a někdy 

z důvodových zpráv, z nichž čerpá poznatky, jež jsou v práci 

uvedeny. Vzhledem k tomu, že se rozhodl zmapovat skutečně 

dlouhé období, bylo by snad možné očekávat, že bude pracovat i 

s dobovou odbornou literaturou, což se povětšinou nestalo. Ze 

zmapování historického vývoje tak např. není zcela patrné, 

proč došlo k rozhodnutí o zavedení zvýšení důchodu pro 

bezmocnost a proč zrovna v tomto období. Snad by bylo vhodné, 

aby tento aspekt rigorozant osvětlil při obhajobě své práce.  

Autor rovněž neodkazuje téměř na žádnou judikaturu, snad kromě 

známého nálezu Ústavního soudu, který se ale věcně příspěvku 

na péči netýkal. Přitom Nejvyšší správní soud v mnoha 

případech o příspěvku na péči rozhodoval, především v oblasti 

posuzování zdravotního stavu.  

Na str. 157 a násl. Autor uvádí některé návrhy na změny právní 

úpravy příspěvku na péči. Není přitom ale z textu patrné, zda 

se jedná o jeho návrhy na změny. Také tento aspekt by bylo 

vhodné při obhajobě vysvětlit.  



I přes výše zmíněné nedostatky se domnívám, že práce je 

způsobilá k obhajobě, a proto jí k této doporučuji.  

Při obhajobě doporučuji, aby se rigorozant vyjádřil k některé 

z následujících otázek:  

 Problémy aplikace koordinačních nařízení v případě exportu 

příspěvku na péči mezi ČR a SR 

 Otázka sjednocení posuzování zdravotního stavu nejen pro 

účely příspěvku na péči 

 Zajištění tzv. neformálních pečujících, kteří se rozhodnou 

omezit svou pracovní aktivitu a věnovat se péči o své 

(většinou) příbuzné 
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