
Hodnocení

diplomové práce Aleny Koktové

„ZABEZPEČENÍ ŽEN V TĚHOTENSTVÍ A MATEŘSTVÍ“

Termín odevzdání práce: srpen 2011

     Předložená  práce o rozsahu 63 stran textu je systematicky rozdělena do úvodu, 

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

v angličtině. 

     Diplomantka se nejprve zaměřuje na vývoj práva sociálního zabezpečení na území 

dnešní České republiky, na dokumenty některých mezinárodních organizací 

působících v oblasti sociálního zabezpečení – Organizace spojených národů, 

Mezinárodní organizace práce a Rady Evropy a poté na sociální zabezpečení v rámci 

Evropské Unie, kde věnuje pozornost zejména koordinaci systémů sociálního 

zabezpečení.  V následujících kapitolách je analyzována platná právní úprava 

zabezpečení žen v těhotenství a mateřství v ČR. Jak autorka uvádí, snažila se 

pojmout zvolené téma ne zcela tradičně, tedy nikoli s ohledem na jednotlivé 

subsystémy sociálního zabezpečení, ale chronologicky – tak, jak žena v souvislosti 

s těhotenstvím a mateřstvím jednotlivé dávky pobírá. Tento záměr se do určité míry 

podařil, výkladu pojetí podle subsystémů sociálního zabezpečení se však autorka 

zcela vyhnout nemohla.

     V závěru autorka hodnotí právní úpravu zabezpečení žen v těhotenství a 

mateřství a přináší i dílčí náměty de lege ferenda. Uvádí, že některé nedostatky, na 

které upozornila „pramení z nutnosti zadlužení našeho státu a proto si myslím, že 

jsou pochopitelné“ (str.63).

     Se systematickým členěním  textu je možno souhlasit. Jednotlivé kapitoly na sebe 
logicky navazují, práce je přehledná. Diplomantka vychází z odborné literatury 
časopisecké i knižní, kterou uvádí v seznamu použité  literatury, v textu s ní pracuje a 
odkazuje na ni. 

     Zvolené téma je aktuální a důležité. Z textu je zřejmé, že autorka přistoupila 
k jeho zpracování se zájmem i znalostmi. Současně je však nutno konstatovat, že se 



nevyvarovala určitých pochybení. Pro text je příznačná nejen pojmová neujasněnost, 
ale i určitá formulační neobratnost (např. str. 4, 11, 17, 61 a další). Některé 
nepřesnosti patrně pramení z nedostačující závěrečné korektury textu – např. na str. 
13 se diplomantka zmiňuje o Všeobecné deklaraci lidských práv a vzápětí na téže 
straně o Všeobecné chartě lidských práv. Na str. 39 autorka píše o „přeřazení“ na 
jinou práci, na str. 40 v souvislosti se změnou druhu práce o „přeložení“. Na str. 48 
je peněžitá pomoc v mateřství charakterizována jako dávka státní sociální podpory. 

   

      Závěrem konstatuji, že předložená práce splňuje  požadavky kladené na 

diplomové práce, má však pouze průměrnou úroveň. K obhajobě ji doporučuji.
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