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Předložený elaborát je zpracován na důležité a aktuální téma, které reflektuje 
změny, k nimž došlo zejména v právní úpravě dávek nemocenského pojištění a 
státní sociální podpory poskytovaných ženám z důvodu těhotenství a péče o dítě, a 
zabývá se i dalšími vývojovými trendy ve zkoumané oblasti.

Text diplomové práce o  rozsahu 58 stran je (kromě úvodu a závěru) rozdělen 
do osmi částí, z nichž některé jsou  dále podrobněji členěny. V úvodní kapitole 
autorka  charakterizuje systém práva sociálního zabezpečení v České republice a 
v části  druhé pak  stručně nastiňuje nejdůležitější etapy  historického vývoje 
zabezpečení žen v těhotenství a mateřství od 19. století až po současnost. Třetí 
kapitola je věnována právní úpravě ochrany těhotných žen a osob pečujících o děti 
v pracovněprávních vztazích, která se zvoleným tématem úzce souvisí. Čtvrtá část 
práce uvádí  ústavní zakotvení ochrany rodičovství a rodiny, těhotných žen a matek a 
stručný přehled jednotlivých zákonů z oblasti sociálního zabezpečení vztahujících se 
k tématu. V páté a šesté  kapitole se autorka podrobně zabývá dávkami 
nemocenského pojištění poskytovanými ženám v době těhotenství a v mateřství a  
právní úpravou vybraných dávek státní sociální podpory. Sedmá část je věnována 
mezinárodním organizacím působícím v oblasti sociálního zabezpečení a stěžejním 
dokumentům mezinárodního práva týkajícím se tématu práce a navazující osmá 
kapitola je obsahově zaměřena na principy koordinace systémů sociálního 
zabezpečení v Evropské unii.

V samotném závěru práce autorka shrnuje hlavní poznatky, k nimž dospěla,  
hodnotí platnou právní úpravu předmětné problematiky a vznáší kritické připomínky k 
některým změnám přijatým v zájmu úspory veřejných financí.

Je možno konstatovat, že autorce se celkově podařilo zvolené téma  
zvládnout a obsahově vyčerpat. Z hlediska formálního se diplomová práce vyznačuje 
přehlednou strukturou.. Zkoumanou problematiku   vhodně doplňují tabulky  uvedené 
v přílohách. Po stránce obsahové se však v elaborátu vyskytuje řada nevhodně 
použitých výrazů či neobratných formulací (např..s.15 – zákon nařizuje zákaz,
smluvené volno, s. 16 – poslední odstavec, s. 37 – širší přístup žen k ekonomicky 
výhodnějším postům). 

Při zpracování autorka vycházela pouze z úzkého okruhu odborných pramenů 
uváděných v seznamu použité literatury, na kterou odkazuje pouze sporadicky; 
odkazy jsou navíc neúplné (chybí uvedení  příslušných stránek publikací). V kapitole 
3. bylo vhodné zmínit též ochranu těhotných žen a zaměstnankyň čerpajících 
mateřskou či rodičovskou dovolenou z hlediska rozvázání pracovního poměru.

Celkově  je však možno  konstatovat, že předložená diplomová práce   
odpovídá stanoveným kritériím, a proto  d o p o r u č u j i  její obhajobu.

Navrhuji, aby  diplomantka v rámci diskuse při obhajobě podrobněji pohovořila 
o svém hodnocení platné právní úpravy uváděném v závěru práce.
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