
POSUDEK OPONENTA K DIPLOMOVÉ PRÁCI 
Jméno diplomanta/diplomantky: Martina Hejnicová 

Téma práce: Hmotné zabezpečení rodin s dětmi 

Rozsah práce: Dle prohlášení autorky 144 390 znaků 

Datum odevzdání práce: V elektronické podobě dne 4. září 2018, v listinné podobě 

dne 5. září 2018 

 

1. Aktuálnost (novost) tématu 

 

Jedná se o široké a trvale aktuální téma. Materie si žádá systematické řešení, které dle 

všeho ve stávající podobě úpravy de lege lata schází. Téma tak nabízí široké možnosti 

pro úvahy de lege ferenda a pro formulaci konstruktivně-kritických poznámek ke 

stávající právní úpravě.  

 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 

metody 

 

Pokud je materie analyzována do hloubky, zejména není-li vynechána ústavněprávní 

rovina problematiky a související národohospodářské úvahy, a jsou-li formulovány 

komplexní náměty de lege ferenda, je téma náročné jak z hlediska předpokládaných 

teoretických znalostí a vstupních informací, tak z hlediska jeho zpracování a použitých 

metod.  

 

Nabízeného potenciálu autorka však využila spíše omezeně.  

 

3. Formální a systematické členění práce 

 

Systematika členění práce je dobrá.  

 

K formální stránce práce není důvod formulovat zásadnější připomínky. 

 

4. Vyjádření k práci, zda byl zamýšlený záměr diplomové práce odpovídajícím 

způsobem zpracován 

 

Autorce se vytyčený záměr podařilo naplnit. Je však třeba poukázat na to, že autorka si 

za cíl zvolila popis a představení dávek sociálního zabezpečení, které mohou být využity 

rodinami s nezaopatřenými dětmi. Tento cíl sice naplnila, nicméně i v případě diplomové 

práce se zdá vhodné stanovit si vyšší cíle nežli toliko deskriptivní popis určitého 

jevu/institutu/právní figury. Jak bylo uvedeno shora, téma dává široké možnosti pro 

formulaci vlastních názorů a invenci autora, tyto však byly využity spíše poskrovnu.   

 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Diplomantka splnila vytyčené cíle; připomínky 

k vytyčeným cílům viz bod 4. 

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

Diplomantka s oponentem práci a ani její část 

nekonzultovala.  

 

K práci byl vyhotoven protokol o podobnosti 

závěrečné práce s jinými dokumenty o 8.742 



stranách. Práce vykazuje podobnost s 500 

dokumenty. Ve všech případech se jedná o 

podobnost menší než 5%. Zpravidla je vykazována 

shodnost/podobnost s informačními zdroji, které 

odkazují na právní úpravu – v řadě případů se 

protokol odkazuje na dikci právních předpisů, které 

autorka v práci cituje, resp. s nimiž autorka v práci 

dále pracuje.  

Oponentovi je známo několik odborných publikací a 

kvalifikačních prací, které se (byť třeba jen částečně) 

věnují materii, o níž autorka pojednává. Žádná tato 

publikace ani kvalifikační práce není obsahově 

totožná či významně podobná s předloženou prací. 

Z uvedených důvodů oponent protokol o podobnosti 

závěrečné práce blíže nezkoumal.  

Logická stavba práce Logická stavba práce je dobrá.  

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

Diplomantka při sepisování práce vyšla spíše 

z omezeného okruhu literatury a pramenů obecně. 

Pozitivně lze hodnotit práci diplomantky 

s judikaturou. K práci s literaturou lze autorce 

vytknout, že v případě kolektivních děl neodkazuje 

na konkrétního autora pasáže, na níž se odvolává, 

příp. kterou cituje.  

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

Práce je převážně deskriptivní. Autorka jen občasně 

připojuje vlastní názory a dílčí úvahy de lege ferenda. 

Tyto spíše skromně argumentačně podporuje. 

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

Grafická úprava práce je dobrá.  

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková a stylistická úroveň práce je na dobré 

úrovni. 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 

Základní připomínky k práci jsou formulovány shora. Práce obsahuje i několik věcných chyb. 

Poukázat lze například na str. 11 autorka nesprávně uvádí, že v případě karenční doby 

zaměstnanci nevzniká nárok na náhradu mzdy za dobu prvních tří kalendářních dní dočasně 

pracovní neschopnosti; 

 

K obsahu práce není důvod formulovat zásadní připomínky.  

 

Práci lze doporučit k obhajobě, neboť splňuje předpoklady kladené na příslušný druh 

kvalifikační práce Právnickou fakultou Univerzity Karlovy, s navrženým kvalifikačním 

stupněm velmi dobře dle výsledku ústní obhajoby.  

 

Při ústní obhajobě se autorka vyjádří k těmto otázkám: 

1) Jak bude řešena situace, kdy zaměstnankyně ve třetím měsíci těhotenství nebude moci 

vykonávat ujednanou práci (práce zakázaná těhotným), nebude však uznána dočasně 

práce neschopnou, přičemž zaměstnavatel nebude mít možnost zaměstnankyni převést 

na jinou práci?  



2) Jak postupovat v situaci, kdy bude dávku otcovského čerpat muž, který bude ke dni 

porodu zapsán na rodném listu otec dítěte (muž, kterému svědčí domněnka otcovství 

k dítěti), přičemž však bude následně soudem určeno, že otcem dítěte je někdo jiný?  

 

V Praze dne 21. září 2018 
JUDr. Jakub Morávek, Ph. D. 

oponent 


