
OPONENTNÍ POSUDEK  

diplomové práce Beaty   D ř í z o v é

„Zabezpečení rodin s dětmi v České republice a vybraných zemích Evropy“

Předložený elaborát je zpracován na téma závažné a  aktuální z hlediska současného, 

zejména však budoucího legislativního vývoje  v České republice, mimo jiné i s přihlédnutím k 

závazkům vyplývajícím  z členství v Evropské unii.

Text diplomové  práce o rozsahu 88 stran je (kromě úvodu a závěru) rozdělen do pěti částí   

dále podrobněji členěných. První z nich nejprve vymezuje pojem rodiny a rodinné politiky a jejich 

základních modelů a poté uvádí  výklad principů koordinace  systémů sociálního zabezpečení dle 

legislativy EU s důrazem na dávky poskytované v mateřství a rodinné dávky. V této části se též 

autorka zaměřila na mezinárodní organizace vyvíjející činnost v oblasti ochrany lidských práv a v této 

souvislosti uvádí též významné  mezinárodněprávní dokumenty vztahující se k tématu diplomové 

práce. Druhá kapitola, která z hlediska rozsahu i obsahu představuje stěžejní část elaborátu, se 

zabývá zabezpečením rodin s dětmi v České republice z hlediska jednotlivých subsystémů sociálního 

zabezpečení, s důrazem na dávkový systém státní sociální podpory. Kapitoly  třetí a čtvrtá   podávají 

podrobnou charakteristiku právní úpravy zabezpečení rodin s dětmi na Slovensku a ve Francii, kterou 

autorka porovnává s českou legislativou v této oblasti. V závěrečné kapitole  obsahující komparaci 

uvedených systémů autorka na základě modelových příkladů porovnává výši nejdůležitějších dávek 

poskytovaných rodinám v jednotlivých státech a upozorňuje na některé instituty, které by mohly být 

z hlediska dalšího vývoje naší úpravy inspirativní. V samotném závěru práce pak na základě 

uvedených poznatků autorka formuluje podnětné návrhy de lege ferenda..

Je možno konstatovat, že záměr autorky analyzovat současnou právní úpravu, objasnit 

způsob, kterým je v České republice a ve vybraných evropských zemích poskytována podpora 

rodinám s dětmi s ohledem na věk dítěte a na základě této analýzy provést komparaci jednotlivých 

systémů, se v rámci předložené diplomové 

práce podařilo splnit a zvolené téma obsahově vyčerpat. Pozitivně lze hodnotit vlastní názory a 

stanoviska autorky uváděné v textu a komplexně shrnuté v závěru 

práce.

Elaborát má přehlednou  strukturu s logickou provázaností jednotlivých kapitol. Autorka při 

zpracování vycházela z širšího okruhu odborné literatury, což mimo jiné svědčí o hlubším zájmu o 

zvolené téma. Pozitivně lze hodnotit též tabulky zařazené v textu, které vhodným způsobem doplňují 

zkoumanou problematiku.  

Ani stránce obsahové nevykazuje předložená rigorózní práce  nedostatky, pouze výjimečně 

lze upozornit na některé neobratné formulace (např. str. 6 – „rodinám s dětmi, v jejich jednotlivých 

etapách věku“). 



Vzhledem k výše uvedenému je  možno konstatovat, že předložená diplomová práce  splňuje 

stanovené požadavky , a proto ji  doporučuji k obhajobě.

Navrhuji, aby autorka v rámci diskuse při obhajobě pohovořila o poznatcích , k nimž dospěla 

na základě porovnání jednotlivých systémů vybraných států, které shrnuje v závěru práce..
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