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Předložený elaborát je zpracován na důležité a aktuální téma zaměřené 

především na  platnou právní úpravu dávek nemocenského pojištění a státní sociální 

podpory poskytovaných ženám z důvodu těhotenství a mateřství, ale zabývá se též 

vývojovými trendy ve zkoumané oblasti. 

 

 Text diplomové práce o  rozsahu 66 stran je (kromě úvodu a závěru) rozdělen 

do šesti kapitol dále zpravidla podrobněji členěných. V první z nich  autorka  stručně 

nastiňuje  vývoj  sociálního zabezpečení na území dnešní ČR  od 18. století až po 

současnost. Následující kapitola je věnována nejdůležitějším dokumentům 

mezinárodního a evropského práva vztahujícím se k ochraně těhotných žen a matek 

a navazující kapitola třetí pak uvádí úpravu ochrany těhotných žen a osob pečujících 

o děti v legislativě EU. Obsahové těžiště práce představují kapitoly 4. a 5., které se  

zaměřují na platnou právní úpravu dávek nemocenského pojištění a státní sociální 

podpory poskytovaných v ČR v souvislosti s těhotenstvím a mateřstvím.. Závěrečná 

kapitola se zabývá ochranou těhotných žen a osob pečujících o děti 

v pracovněprávních vztazích. V samotném závěru práce autorka shrnuje hlavní 

poznatky, k nimž při zpracování tématu dospěla,  hodnotí platnou právní úpravu a její 

uplatňování v praxi a v této souvislosti formuluje  i některé dílčí návrhy de lege 

ferenda.  

 

Je možno konstatovat, že autorce se podařilo v rámci předložené diplomové 

práce zvolené téma velmi dobře zvládnout a obsahově vyčerpat. Z hlediska 

formálního se elaborát vyznačuje přehlednou strukturou s logickou provázaností 

jednotlivých kapitol. Diplomantka při zpracování vycházela z adekvátního okruhu 

odborné literatury, kterou uvážlivě používá a řádně cituje.  

Také po stránce obsahové je předložený elaborát zpracován precizně a 

nevykazuje podstatnější nedostatky.  Pokud se v textu  vyskytují, mají  spíše povahu 



drobných nepřesností  či nevhodně zvolených slov (např. s.50 odst. 2 – chybí číslo 

vyhlášky MZ,  s. 62 – snižuje se její finanční situace) 

 

 Vzhledem k výše uvedenému je možno celkově konstatovat, že předložená 

diplomová práce  odpovídá stanoveným kritériím, a proto  d o p o r u č u j i  její 

obhajobu. 

  

 Navrhuji, aby diplomantka v rámci diskuse při obhajobě podrobněji pohovořila 

o svých návrzích de lege ferenda uváděných v závěru práce a  blíže objasnila 

zejména návrh týkající se „ většího rozvoje možnosti pracovat v oboru částečně po 

dobu mateřské či rodičovské dovolené“. 

 

 

19. září  2013                                                           Doc.JUDr.M.Vysokajová, CSc. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


