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Předložený elaborát je zpracován na důležité a aktuální téma zaměřené 
zejména na  platnou právní úpravu dávek nemocenského pojištění a státní sociální 
podpory poskytovaných z důvodu těhotenství a mateřství, které se však reflektuje 
také  vývojové trendy ve zkoumané oblasti. Předmětnou materií se autorka zabývá 
nejen z aspektů právních, ale  i sociologických. 

Text diplomové práce o celkovém rozsahu 60 stran je (kromě úvodu a závěru) 
rozdělen do šesti částí, dále podrobněji členěných. První z nich   stručně nastiňuje 
jednotlivé etapy  vývoje právní úpravy zabezpečení žen v těhotenství a mateřství na 
území dnešní ČR od 19. století až po současnost. Druhá kapitola je věnována 
nejdůležitějším dokumentům vztahujícím se ke zvolenému tématu, které byly přijaty  
Evropskou unií (zde však nebyla vůbec zmíněna nařízení o koordinaci národních 
systémů sociálního zabezpečení)  a dalšími mezinárodními organizacemi. Třetí část 
práce se zaměřuje na  postavení a význam rodiny v současné společnosti. 
Obsahovým těžištěm práce je kapitola čtvrtá, která se zabývá platnou právní úpravou 
dávek sociálního zabezpečení poskytovaných ženám v těhotenství a mateřství. 
Obsahem navazující páté části  je  ochrana těhotných žen a osob pečujících o děti 
v pracovněprávních vztazích. Závěrečná šestá kapitola uvádí stručnou charakteristiku 
právní úpravy týkající se zabezpečení žen v těhotenství a mateřství ve vybraných 
evropských státech. V samotném závěru práce autorka shrnuje hlavní poznatky, 
k nimž dospěla, hodnotí platnou právní úpravu  a v této souvislosti uvádí i některé 
návrhy de lege ferenda. 

Je možno konstatovat, že autorce se podařilo zvolené téma  zvládnout a 
dosáhnout stanoveného cíle „provést analýzu systému podpory žen v těhotenství a 
mateřství, zhodnotit, zda systém sociálního zabezpečení rodin s dětmi odpovídá 
důvodům, pro které byl v této formě zaveden, a nastínit úvahy o vhodnosti 
zvoleného způsobu podpory rodin s dětmi.“

Z hlediska formálního se diplomová práce vyznačuje přehlednou strukturou 
s logickou provázaností jednotlivých kapitol. Zkoumaná problematika je  vhodně 
doplněna statistickými údaji uváděnými v přílohách. Po stránce obsahové však 
elaborát vykazuje určité nedostatky různého stupně závažnosti. Pomineme-li některé 
nepřesné či neobratné formulace (např. str. 15 – momentální systém poskytovaných 
dávek, str. 27- sociální právo a…pracovní právo, str. 27 – Dávky sociálního 
zabezpečení se člení na dávky nemocenského pojištění a dávky státní sociální 
podpory.), je třeba, aby autorka objasnila tvrzení uváděné na str. 28, že podmínkou 
pro poskytnutí vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství , stejně jako pro 
jakoukoli jinou dávku nemocenského pojištění ,je účast na nemocenském pojištění ve 
stanoveném rozsahu 270 dnů vpředcházejících dvou letech.



Dále je nutno blíže vysvětlit  návrh autorky týkající se  „vytvoření lepších 
podmínek pro rodiče, kteří se i po dobu rodičovské dovolené chtějí alespoň na 
částečný úvazek věnovat své práci“.

Vzhledem k výše uvedenému je však možno  konstatovat, že předložená 

diplomová práce  celkově  odpovídá stanoveným kriteriím, a proto  d o p o r u č u j i  

její obhajobu.
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