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Aktuálnost tématu: 
Sledujeme-li podrobněji diskuzi o nemocenském pojištění a jeho změnách, zjistíme, že  se většinou 
jedná o ekonomické hledisko, tzn. změny mají směřovat ke snížení finanční náročnosti systému. 
Snaha snižovat náklady není provázena analýzou dopadů těchto úspor na pojištěnce. Právě tento 
úhel pohledu zvolila ve své práci Šárka Chotěborská a tím je její práce bezesporu aktuální a 
inovativní. 

Cíle práce a jejich naplnění
Hlavní cíl diplomové práce formuluje autorka jako analýzu „systému nemocenského pojištění v ČR
s ohledem na změny systému, které probíhaly v souvislosti s implementací Zákona
o stabilizaci veřejných rozpočtů a následně Zákona o nemocenském pojištění a dále
zjištění dopadů těchto změn na pojištěnce“. Tento cíl byl naplněn na velmi dobré úrovni.  Hlavní 
cíl  je dále specifikován řadou podcílů, které spolu s dobře formulovanými výzkumnými otázkami 
umožňují autorce logicky strukturovat text. To je pro pochopení složitého systému nemocenského 
pojištění velmi důležité. 

Metodologie 
Metodologická kapitola je zpracována pečlivě, výběr metod je adekvátní cílům práce. Jsou popsány 
jak metody výzkumu, tak sběru a zpracování dat. O korektním přístupu k práci svědčí i subkapitola 
o omezeních výzkumu, kterých si je autorka vědoma a jejichž „přiznání“ považuji za projev 
pochopení etiky výzkumníka.

Obsah  práce
Autorka strukturuje svou práci do deseti kapitol, úvodu a závěru. Hezká je metodologická kapitola, 
vhodně zvolená a dobře pojatá jsou i teoretická východiska a koncepty.  Na celé práci je patrné 
zaujetí a dobrá znalost problematiky.  Informačně hodnotná a zajímavá je kapitola 5., věnovaná 
systémům zabezpečení v nemoci v některých evropských státech. Vzhledem k volnému pohybu 
pracovní síly v Evropě je toto téma  důležité. Trochu mimo logiku textu je z mého pohledu kapitola 
6 věnovaná  analýze aktérů, která by měla místo spíše za kapitolami analyzujícími systém 
nemocenského pojištění v ČR (kap.7 a 8).
Odměnou za přečtení těchto dvou  kapitol, nabitých informacemi, statistikami a právními předpisy, 
je pro čtenáře závěrečná kapitola, která nabízí vlastní empirické šetření autorky. Kromě toho, že je 
pečlivě a korektně zpracovaná, poskytne čtenáři zajímavé názory uživatelů (pojištěnců) systému 
nemocenského pojištění. Analýza poznatků z rozhovorů je doplněna kauzuistikami českých občanů, 
kteří byli okolnostmi donuceni využívat systém nemocenského pojištění  při pracovním pobytu 
v zahraničí, což považuji za velmi vhodné. Závěrečná diskuze (kapitola 10) i samotný závěr práce 
jsou kvalitně zpracovaným textem.



Formální úprava práce
Práce je po formální stránce velmi dobře zpracovaná. Má logickou strukturu, je psaná jazykem 
vhodným pro odborný text. Odkazy i citace jsou v práci uvedeny, seznam literatury a dalších 
informačních zdrojů je součástí práce

Celkové hodnocení práce
Kromě již zmíněných kladů práce je třeba ocenit tvořivý a odpovědný přístup autorky ke 
zpracovanému tématu. Autorka prokázala nejen dobré znalosti zkoumané problematiky, ale i 
schopnost zasvětit do tématu čtenáře.
Diplomovou práci Šárky Chotěborské doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit jako výbornou.

V Praze, 12.6.2011 Bohumila Čabanová
      vedoucí práce




