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     Předložená práce o rozsahu 95 stran textu je systematicky rozčleněna do dvou 

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

v angličtině.

     V první části se diplomantka zabývá českou právní úpravou zvoleného tématu. 

Činí tak v širších souvislostech – nezaměřuje se pouze na  zabezpečení žen 

v těhotenství a mateřství, pozornost věnuje rovněž vývoji sociálního zabezpečení se 

zaměřením na zabezpečení žen, ochraně žen z pracovněprávního hlediska a vlivu 

sociální politiky na demografický vývoj. Druhá část práce je věnována evropskému 

právu sociálního zabezpečení a ochraně práv žen v jednotlivých zemích Evropské 

unie. Autorka se nejprve zabývá primárním a sekundárním právem EU, migrací osob 

v rámci EU a v souvislosti s ní i koordinačními nařízeními. Dále pak věnuje pozornost 

mateřské, rodičovské a otcovské dovolené a příslušným dávkám. Poslední kapitola 

druhé  části je věnována pracovněprávní ochraně žen na evropské úrovni. 

     V závěru diplomantka přináší některé dílčí náměty de lege ferenda, které by – dle 

jejího názoru – měly zlepšit postavení žen v těhotenství a mateřství v České republice 

v oblasti jejich hmotného zabezpečení i v zaměstnání. Úpravu v ČR v porovnání 

s ostatními členskými státy EU považuje za dostatečnou, i když by – jak se domnívá –

bylo vhodné provést některé změny a zavést větší možnost volby pro rodiče s dětmi. 

Zdůrazňuje, že „právní úprava musí směřovat k tomu, aby dítě nebylo chápáno jako 

překážka pracovního uplatnění rodičů“.



     Systematické členění textu je vhodné, jednotlivé kapitoly na sebe logicky 
navazují, práce je přehledná. Autorka vychází z odborné literatury časopisecké i 
knižní, české i zahraniční – zejména italské a anglické,  kterou uvádí v seznamu 
použité literatury, v textu s ní pracuje a odkazuje na ni.

     Zvolené téma je aktuální a důležité. Z úrovně textu je zřejmé, že autorka 
přistoupila k jeho zpracování s hlubokým zájmem a rozsáhlými znalostmi. Zkoumá 
je v širších souvislostech. Nezaměřuje se pouze na rozbor příslušné právní úpravy, 
ale věnuje pozornost i aplikačním problémům a judikatuře Evropského soudního 
dvora.  Při přípravě diplomové práce diplomantka velmi vhodně využila studijního 
pobytu v Itálii v rámci programu Erasmus. 

     Práci nelze vytknout závažnější nedostatky věcné ani formální, obsahuje pouze 
některé dílčí nepřesnosti.  Např. na str. 39 je uvedeno  „…zákoník práce umožňuje 
ženám a mužům pečujícím o děti dosáhnout úpravy pracovní doby a dále zakazuje 
noční práci a práce přesčas…“.  Na str. 95 je zmínka o rodičovské dovolené v ČR do 
čtyř let věku dítěte. Na str. 33 diplomantka uvádí, že porodné je poskytováno i 
v případě dítěte, které se narodilo mrtvé. 

      Přes uvedené drobné nepřesnosti, z nichž první dvě jsou v dalším výkladu již 
pojaty správně, je možno konstatovat, že práce je velmi zdařilá. Zvolené téma bylo 
zpracováno komplexně a úspěšně. 

     Závěrem konstatuji, že předložená práce plně odpovídá požadavkům  kladeným

na diplomové práce, proto ji  doporučuji k obhajobě.
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