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     Předložená  práce o rozsahu 66 stran textu je systematicky rozdělena do úvodu, 

šesti kapitol, z nichž všechny kromě třetí jsou dále vnitřně členěny,  a závěru. 

Obsahuje též resumé v češtině a v angličtině. 

  

     Diplomantka nejprve podává  výklad o historickém vývoji  sociálního zabezpečení 

na našem území se zaměřením na zabezpečení žen v těhotenství a mateřství. Dále se 

zabývá ochranou těhotných žen a matek na mezinárodní úrovni v dokumentech 

Organizace spojených národů, Mezinárodní organizace práce a Rady Evropy a rovněž 

v primárním a sekundárním právu Evropské unie. Těžiště práce spočívá ve čtvrté a 

páté kapitole, v nichž je rozebrána právní úprava dávek poskytovaných ženám 

v souvislosti s těhotenstvím a mateřstvím z nemocenského pojištění a ze systému 

státní sociální podpory. V poslední kapitole se autorka zabývá ochranou těhotných 

žen, matek a zaměstnanců pečujících o děti v pracovněprávních vztazích. 

 

      V závěru diplomantka konstatuje, že „zabezpečení žen v těhotenství a mateřství 

je v ČR na vysoké úrovni a mnohdy i v nadstandardním rozsahu, což je ovlivněno 

vývojem podpory rodin ve 2. polovině dvacátého století“. Zdůrazňuje rovněž nutnost 

kratších pracovních úvazků a úpravy pracovní doby. Za důležitou považuje i podporu 

předškolních zařízení, dětských skupin či školek zřizovaných zaměstnavateli, s jejichž 

nedostatkem se rodiče potýkají.    

 

     Systematické členění  textu je vhodné, jednotlivé kapitoly na sebe logicky 

navazují, práce je přehledná. Diplomantka vychází z  odborné literatury, kterou uvádí 

v seznamu použité  literatury, v textu s ní uvážlivě pracuje a odkazuje na ni.  

 



     Zvolené téma je aktuální a důležité. Z textu je zřejmé, že autorka přistoupila 

k jeho zpracování s velkým zájmem i potřebnými znalostmi. Zkoumá je v širších 

souvislostech – pozornost věnuje i ochraně žen v souvislosti s těhotenstvím a 

mateřstvím v pracovněprávních vztazích.  

 

     Práci nelze vytknout závažnější nedostatky – obsahuje pouze některé dílčí 

nepřesnosti. Např. na str. 23 autorka uvádí, že pojištěnec může uzavřít s matkou 

dítěte dohodu o pobírání peněžité pomoci v mateřství, aniž by uvedla, že tato dohoda 

musí být písemná a ani neupřesňuje, o jakého pojištěnce se jedná. Názor, že 

porodné by mělo pokrýt pořízení kompletní dětské výbavy, je nereálný (str. 44). Práci 

chybí důslednější závěrečná korektura, při níž bylo možné odstranit přepisy a drobné 

stylistické nedostatky – např. str. 8, 31 atd. 

 

     Zvolené téma bylo zpracováno komplexně, diplomantka prokázala velmi dobrou 

znalost zkoumaných otázek. 

 

     Během obhajoby diplomové práce by diplomatka mohla pohovořit o svém názoru 

na tzv. dětské skupiny. 

    

     Závěrem konstatuji, že   předložená práce  odpovídá požadavkům kladeným na 

diplomové práce, proto ji doporučuji k obhajobě.   
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