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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 89 stran je (kromě úvodu a závěru) rozdělen 

do osmi částí dále podrobněji členěných. 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 nejdůležitějším 

dokumentům mezinárodního práva vztahujícím se k tématu a ústavní ochraně 

rodičovství a rodiny, dětí, mladistvých, těhotných žen a matek.. Čtvrtá část práce se 

podrobně zabývá dávkami nemocenského pojištění poskytovanými ženám v době 

těhotenství a v mateřství a  právní úpravou vybraných dávek státní sociální podpory. 

Pátou kapitolu  věnovala autorka  otázce ochrany těhotných žen a osob pečujících o 

děti v pracovněprávních vztazích, která se zvoleným tématem úzce souvisí. 

Samostatná šestá část  je zaměřena na postavení těhotných žen a matek po dobu 

výkonu trestu odnětí svobody. Sedmá kapitola je věnována tématu náhradní rodinné 

péče a převzetí dítěte do péče, a to zejména z hlediska dávek poskytovaným  

osobám, které děti do péče převzaly.  Závěrečná část obsahuje srovnání právní 

úpravy zabezpečení žen v těhotenství a mateřství v České a Slovenské republice. V 

samotném závěru práce autorka shrnuje hlavní poznatky, k nimž dospěla,  hodnotí 

platnou právní úpravu,  upozorňuje na některé problémy a v této souvislosti uvádí i 

zajímavé a podnětné  návrhy de lege ferenda. 

Je možno konstatovat, že autorce se podařilo zvolené téma velmi dobře 

zvládnout a obsahově vyčerpat. Z hlediska formálního se diplomová práce vyznačuje 

přehlednou strukturou s logickou provázaností jednotlivých kapitol. Zkoumanou 

problematiku   vhodně doplňují grafy  uvedené v příloze. Také po stránce obsahové 



je předložený elaborát zpracován precizně, a nevykazuje podstatnější nedostatky.  

Pokud se v textu  vyskytují, mají spíše povahu nepřesností či neobratných formulací,  

(např. str. 11 – Sociální zabezpečení v době těhotenství a mateřství má nejužší vztah

k nemocenskému pojištění…, Sociální pojištění se pak spolu s důchodovým 

pojištěním a státní politikou zaměstnanosti komplexně nazývá sociálním 

zabezpečením). U výčtu základních právních vztahů sociálního zabezpečení (str. 

10) by měla autorka vysvětlit, proč uvádí samostatně právní vztahy, které vznikají při 

zabezpečení těhotných žen, matek a dětí. Je třeba také blíže objasnit  konstatování 

týkající se Úmluvy MOP č.183 z r. 2000 o ochraně mateřství  (str. 24 -  pro Českou 

republiku nemá zásadní význam, ….neboť nebyla přijata, str.57 – tato konvence je 

začleněna i do českého právního řádu, což znamená, že je jí Česká republika 

vázána).

Vzhledem k výše uvedenému je možno celkově konstatovat, že předložená 

diplomová práce plně  odpovídá stanoveným kriteriím, 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 svých návrzích de lege ferenda uváděných v závěru práce

23. května  2011                                                           Doc.JUDr.M.Vysokajová, CSc.
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