
Hodnocení

diplomové práce Heleny Hůrkové Mrňávkové

„ZABEZPEČENÍ  ŽEN V TĚHOTENSTVÍ A MATEŘSTVÍ“

Termín odevzdání: prosinec 2010

     Předložená práce o rozsahu 60 stran textu je systematicky rozdělena  do úvodu, 

šesti kapitol, které jsou dále vnitřně členěny, a závěru.  Obsahuje též resumé 

v angličtině a přílohy vztahující se k tématu.

     Diplomantka  nejprve podává výklad o historickém vývoji zabezpečení žen 

v těhotenství a mateřství na území České republiky, poté se zaměřuje na dokumenty 

Evropské unie a některých dalších mezinárodních organizací týkající se zabezpečení 

žen v těhotenství a mateřství . Dále autorka věnuje pozornost postavení, významu a 

podpoře rodiny v současné společnosti. Těžiště práce spočívá ve čtvrté, nejrozsáhlejší  

kapitole, v níž je rozebrána platná právní úprava příslušných  dávek poskytovaných 

jak ze systému nemocenského pojištění, tak i v rámci státní sociální podpory. V páté 

kapitole se diplomantka zabývá pracovněprávní ochranou žen v těhotenství a 

mateřství.  V poslední kapitole informuje o pojetí zkoumaných otázek ve Velké 

Británii, Německu, Švédsku a v Itálii.

     V závěru je zhodnocena platná právní úprava zabezpečení žen v těhotenství a 

mateřství a  uvedeny i dílčí náměty de lege ferenda.

     Systematické členění textu je vhodné, jednotlivé kapitoly na sebe logicky 

navazují, práce je přehledná. Autorka vychází z odborné literatury časopisecké i 

knižní, kterou uvádí v seznamu použité literatury, v textu s ní pracuje a cituje ji.

     Zvolené téma je aktuální a důležité. Z úrovně textu je zřejmé, že autorka 

přistoupila k jeho zpracování se zájmem a potřebnými znalostmi.



     Práci nelze vytknout závažnější nedostatky věcné ani formální, obsahuje však 

některá dílčí pochybení.  Autorka zpracovává řadu otázek, které někdy dokonce 

přesahují zvolené téma.  Vede to někdy až k určité povrchnosti textu. Měla se raději 

zaměřit pouze na problémy bezprostředně související se zvoleným tématem a 

důkladně je zpracovat. Vyjádření autorky jsou někdy poněkud neobratná – např. na 

str. 52 … zaměstnanec může obdržet výpověď jen v případě… . Návrh na změnu 

porodného na příspěvek při narození dítěte (str. 59) není zcela srozumitelný. Citace 

zákonů není vždy úplná – např. na str. 36 a v poznámce č. 39.

     Nemohu nepřipomenout, že práce byla svázána do nekvalitního rychlovazače, což 

má za následek, že se při prvním přečtení rozpadla.

    Přes výše uvedené výhrady je možno konstatovat, že předložená práce splňuje  

požadavky kladené na diplomové práce a proto ji  doporučuji k obhajobě.
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