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1.Aktuálnost (novost) tématu: Předložený elaborát je zpracován na závažné a
aktuální téma, které se zabývá vývojem a současnou právní úpravou sociálního
zabezpečení osob se zdravotním postižením.
.
2. Náročnost tématu na:
-Teoretické znalosti – Zpracování tématu vyžadoval velmi dobrou orientaci v úpravě
obsažené v jednotlivých právních předpisech sociálního zabezpečení.
- Vstupní údaje a jejich zpracování – Autor při zpracování vycházel z adekvátního
okruhu odborné literatury, českých a mezinárodněprávních předpisů i legislativy
Evropské unie.
- Použité metody – Při zpracování diplomové práce byly využity zejména metody
interpretační analýzy a komparace.
3. Kritéria hodnocení práce :
- Splnění cíle práce – Stanovený cíl, spočívající v charakteristice a komplexní
analýze dávek a služeb poskytovaných ze systému sociálního zabezpečení ČR
osobě se zdravotním postižením i úpravy obsažené v jiných předpisech vztahujících
se k tématu, se v rámci předloženého elaborátu podařilo splnit.
- Samostatnost při zpracování tématu:
Diplomant přistoupil ke zvolenému tématu velmi odpovědně, v dostatečném časovém
předstihu a s vlastní představou o způsobu zpracování. Téma opakovaně konzultoval
s vedoucí diplomové práce. Protokol o kontrole na plagiáty generuje nejvyšší
dosaženou míru podobnosti méně než 5% - práce je tedy originálním dílem.

- Logická stavba práce - Text elaborátu je (kromě úvodu a závěru) rozdělen do šesti
kapitol dále podrobněji členěných. První z nich vymezuje základní pojmy vztahující
se k tématu. Druhá

kapitola uvádí mezinárodněprávní dokumenty, legislativu

Evropské unie a české právní předpisy vztahující se k ochraně práv osob se
zdravotním postižením s důrazem na sociální práva realizovaná v oblasti sociálního
zabezpečení.. Následující tři kapitoly jsou věnovány právní úpravě plnění
poskytovaných zdravotně postiženým z dávkových systémů důchodového pojištění a
sociální pomoci. Autor v nich podrobně analyzuje podmínky nároku na invalidní
důchod včetně řízení o něm, dávky poskytované osobám se zdravotním postižením
dle zákona č. 329/2011 Sb. a prováděcích předpisů a druhy a formy sociálních
služeb, kde věnuje zvláštní pozornost příspěvku na péči. V závěrečné kapitole
zaměřené na právní úpravu obsaženou v dalších právních předpisech souvisejících
s postavením zdravotně postižených se autor stručně zabývá také problémem
zaměstnávání těchto osob a úpravou poskytovaných úlev v oblasti daní a poplatků.
Diplomant připojil také samostatnou subkapitolu týkající se pomoci nadací a
nadačních fondů poskytované zdravotně postiženým. V samotném závěru práce
diplomant hodnotí platnou právní úpravu sociálního zabezpečení osob se zdravotním
postižením a vlastní zkušenosti se způsobem jejího uplatňování v praxi a v této
souvislosti uvádí některé návrhy de lege ferenda.
Elaborát má přehlednou, vnitřně vyváženou strukturu s logickou provázaností
jednotlivých kapitol a obsahuje všechny předepsané součásti.
- Práce s literaturou včetně citací- Autor zvolil jako výchozí zdroj stěžejní monografie
a dále i publikované dokumenty ČSSZ, které

cituje v souladu se stanovenou

normou. Diplomant prokázal schopnost samostatné práce s uvedenými prameny.
-

Hloubka provedené analýzy ve vztahu k tématu:

Elaborát postihuje vývoj i platnou úpravu dávek a služeb poskytovaných osobám se
zdravotním postižením Je třeba ocenit, že autor se neomezuje pouze na výklad
jednotlivých ustanovení, ale předkládá i vlastní názory a stanoviska ke zkoumaným
problémům a upozorňuje na nedostatky vyskytující se v praxi. Jeho argumentace je
správná a přesvědčivá.
-

Úprava práce : Z hlediska formálního je elaborát upraven způsobem obvyklým

pro tento druh prací.
-

Jazyková a stylistická úroveň: Předmětná problematika je prezentována

srozumitelně, na vyhovující stylistické úrovni a neobsahuje nepřesné či neobratné
formulace.
4. Případné další vyjádření k práci:

Diplomová práce je zpracována pečlivě,

nevykazuje vážnější obsahové nedostatky, prokazuje hlubší zájem diplomanta o
zvolené téma a velmi dobrou znalost příslušné právní úpravy.
5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: Navrhuji, aby diplomant
v rámci diskuse při obhajobě pohovořil o svých kritických připomínkách k úpravě
dávek poskytovaným OZP dle zákona č. 329/2001 Sb,
6. Doporučení /nedoporučení práce k obhajobě: Vzhledem k výše uvedenému
doporučuji předložení diplomové práce k obhajobě.
7. Navržený klasifikační stupeň: Výborně
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