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„ Zabezpečení žen v těhotenství a mateřství“

     Předložená diplomová práce  se zabývá aktuálním tématem, které je v současné 

době nejen diskutováno, ale doznává i změn v právní úpravě.

     Tato diplomová práce o celkovém rozsahu 89 stran včetně úvodu a závěru je 

rozdělena do osmi kapitol, které se dále člení na podkapitoly. Je opatřena přílohami.

     V první  kapitole se diplomantka zabývá nástinem systému práva sociálního

zabezpečení v České republice a základními pojmy. V druhé kapitole vývojem práva

sociálního zabezpečení z pohledu zabezpečení žen v těhotenství a mateřství podle 

jednotlivých období. Počíná obdobím Rakouska Uherska a končí vývojem po roce 

1989 až do současnosti.  Třetí kapitola se věnuje mezinárodní ochraně   žen

v těhotenství a mateřství v České republice. Čtvrtou kapitolu lze považovat za 

stěžejní, neboť podává ucelený přehled právní úpravy zabezpečení žen v těhotenství 

a mateřství  z pohledu jednotlivých subsystémů práva sociálního zabezpečení. 

Následující kapitola se pak zabývá postavením žen v těhotenství a mateřství 

v pracovním právu. Následující dvě kapitoly jsou věnovány těhotným ženám, které 

pečují o své malé děti ve výkonu trestu odnětí svobody a zabezpečením žen při 

převzetí dítěte do náhradní rodičovské péče. Poslední kapitola přináší srovnání 

právních úprav zvolené problematiky v České a Slovenské republice.

     Diplomová práce má přehlednou strukturu a je se v ní možno dobře orientovat. 

Nevykazuje žádné formální nepřesnosti. 

     Po stránce obsahové nejsou v diplomové práci závažné nedostatky. Je ovšem 

třeba konstatovat, že při zpracování tématu se diplomantka neubránila tomu, že 

práce místy působí popisným dojmem. Rovněž skutečnost, že diplomová práce byla 

uzavřena k 31.březnu t.r. neumožnila autorce reagovat na změny, které jsou nyní 

zvažovány. Proto bude účelné aby o nich v rámci diskuse při obhajobě diplomantka 

pohovořila. 



     Z mého pohledu je zajímavá kapitola o postavení žen v době těhotenství a 

mateřství ve výkonu trestu odnětí svobody, v ní diplomantka vychází z konkrétních 

poznatků ve věznici ve Světlé nad Sázavou.

     V kapitole však postrádám informaci o finančním zabezpečení těchto žen a dětí, a 

proto při obhajobě považuji za nezbytné, aby diplomantka doplnila  citovanou 

kapitolu o to, jak je to s nároky těhotných žen a matek v době mateřství (např. o 

nárok na peněžitou pomoc v mateřství, případně o rodičovský příspěvek či výkon 

práce). 

     Srovnání právní úpravy zvolené problematiky v České republice a Slovenské 

republice lze v diplomové práci hodnotit jako přínos, oceňuji zejména skutečnost, že 

diplomantka u každé dávky vyjadřuje své stanovisko k právní úpravě ve Slovenské 

republice. Rovněž závěr diplomové práce přináší názory autorky a návrhy na možná 

další řešení.

     Celkově lze konstatovat, že předložená diplomová práce splňuje stanovené 

požadavky a proto ji doporučuji k obhajobě.
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