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     Předložená  práce o rozsahu 88 stran textu je systematicky rozdělena   do    

úvodu, pěti kapitol, které  jsou dále vnitřně členěny, a závěru.  Obsahuje též shrnutí 

v češtině a angličtině.

     Diplomantka se nejprve zaměřuje na východiska zabezpečení rodin s dětmi –

rodinu a rodinnou politiku, evropskou integraci na úseku zabezpečení rodin s dětmi a 

na mezinárodní organizace působící ve sledované oblasti -  Organizaci spojených 

národů,  Mezinárodní organizaci práce, Radu Evropy a jejich dokumenty.  Těžiště 

práce spočívá ve druhé, nejrozsáhlejší kapitole, v níž diplomantka rozebírá 

zabezpečení rodin s dětmi v České republice, a to v oblasti státní sociální podpory a 

rovněž v oblasti  nemocenského pojištění, důchodového pojištění a sociální pomoci. 

Ve stručnosti se zaměřuje i na změny, které mají ve sledované oblasti  nastat 

v příštím roce díky realizaci sociální reformy. Třetí kapitola je věnována zabezpečení 

rodin s dětmi na Slovensku a čtvrtá tomuto zabezpečení ve Francii. V poslední 

kapitole autorka srovnává  sociální systémy a jednotlivé dávky ve třech zkoumaných 

zemích. 

     Ve závěru autorka hodnotí tři systémy sociálního  zabezpečení rodin s dětmi, 

poukazuje na jejich klady i zápory. 

     Systematické členěním textu je vhodné, jednotlivé kapitoly na sebe logicky 

navazují, práce je přehledná.  Autorka vychází z   odborné literatury časopisecké a 

knižní, české i zahraniční.   Uvádí ji v seznamu použité literatury, v textu s ní dobře 

pracuje a odkazuje na ni.  



     Zvolené téma je aktuální a zajímavé. Z úrovně textu je zřejmé, že diplomantka 

přistoupila k jeho   zpracování s hlubokým  zájmem a náležitými znalostmi. Srovnání 

zkoumané problematiky ve vybraných zemích je velmi zajímavé, autorka poukazuje 

na klady i zápory jednotlivých úprav. Pozornost věnuje i příslušným dokumentům  

mezinárodního práva a práva Evropské unie.

     Práci nelze vytknout  závažnější nedostatky věcné ani formální, je zdařilá. Zvolené 

téma bylo zpracováno komplexně a úspěšně.

     Závěrem konstatuji, že předložená práce splňuje  požadavky kladené na 

diplomové práce, proto ji k obhajobě   doporučuji.
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