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1. Aktuálnost (novost) tématu 

 

V posuzované práci se autorka zabývá důležitým tématem, které je stále aktuální. Je 

předmětem zvýšeného zájmu teorie i praxe pracovního práva a rovněž široké veřejnosti, 

nejen právnické. 

 

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

metody 

 

Pro úspěšné zpracování zvoleného tématu prostudovala autorka právní úpravu hmotného 

zabezpečení rodin s dětmi, odbornou literaturu časopiseckou i knižní a další informační 

zdroje vztahující se k tématu. Pozornost věnovala i příslušným dokumentům Mezinárodní 

organizace práce, Organizace spojených národů, Rady Evropy a dokumentům Evropské 

unie. 

Při zpracování zvoleného tématu vycházela diplomantka především z metody deskriptivní. 

 

3. Formální a systematické členění práce 

 

Systematické členění práce je vhodné. Práce je rozdělená do úvodu, pěti kapitol, z nichž 

všechny kromě třetí jsou dále vnitřně členěny, a závěru. Jednotlivé kapitoly na sebe 

logicky navazují, práce je přehledná. Obsahuje též abstrakt v češtině a angličtině. 

 

4. Vyjádření k práci 

 

Z úrovně textu je zřejmé, že autorka přistoupila ke zpracování zvoleného tématu se 

zájmem a potřebnými znalostmi. 

Nejprve se zaměřuje na vývoj úpravy zkoumané problematiky a dále věnuje pozornost 

mezinárodním dokumentům vztahujícím se ke zvolenému tématu. Poté se zaměřuje na 

rozbor právní úpravy dávek poskytovaných rodinám s dětmi z nemocenského pojištění a 

dále ze státní sociální podpory.  

V závěru autorka kladně hodnotí hmotné zabezpečení rodin s dětmi a upozorňuje na 

některé dílčí problémy. 

Diplomantce byla sdělena řada připomínek k textu během konzultací. Závažnější 

nedostatky práce neobsahuje, ale je nutno upozornit na dílčí nedostatky stylistické a 

formulační i věcné – např. autorka se zmiňuje o potvrzení lékaře potřebného k převedení 

ženy na jinou práci z důvodu mateřství (str. 38). 

 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Cíl práce – „podat komplexní náhled na vývoj 

právní úpravy hmotného zabezpečení rodin s dětmi 

od počátku svého vývoje až do současnosti“ – byl 

naplněn. 

Samostatnost při zpracování Diplomantka prokázala samostatnost zejména tím, 



  

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

že upozorňuje na některé problémy právní úpravy a 

k některým otázkám zaujímá svá stanoviska. 

K práci byl dne 4.4.2019 vygenerován „Protokol o 

vyhodnocení podobnosti závěrečné práce“, podle 

něhož existuje 299 podobných dokumentů, nejvyšší 

dosažená míra podobnosti je nižší než 5%. 

Logická stavba práce Systematické členění textu je v zásadě vhodné. 

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

Diplomantka vychází z odborné literatury a 

z dalších informačních zdrojů. V textu s nimi 

pracuje a řádně je cituje. 

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

Autorka se neomezuje pouze na rozbor příslušné 

právní úpravy, ale přináší i některé kritické 

postřehy.  

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

K úpravě práce nemám závažnější připomínky. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková a stylistická úroveň je průměrná. 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 

Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 

Práci doporučuji k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň Velmi dobře. 
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