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

budoucího legislativního vývoje  v České republice.  

 

Text diplomové  práce o celkovém rozsahu 58 stran je (kromě úvodu a závěru) rozdělen do 

šesti kapitol dále  zpravidla podrobněji členěných.  

První z nich uvádí přehled historického vývoje  sociálního zabezpečení s důrazem na počátky 

a formování systému nemocenského pojištění na území dnešní ČR od 18.století až po současnost.  

Druhá kapitola je věnována platné právní úpravě nemocenského pojištění  dle zákona č. 

187/2006 Sb. Autorka zde nejprve vysvětluje důvody, které vedly k přijetí nového zákona, nastiňuje 

principy, z nichž vychází, a charakterizuje jednotlivé dávky. 

Třetí kapitola objasňuje  problematiku posuzování zdravotního stavu  pro účely 

nemocenského pojištění a navazující kapitola čtvrtá se pak zabývá jeho organizací a prováděním. 

Pátá  kapitola je věnována významným dokumentům přijatým mezinárodními organizacemi, 

které se  týkají  sociálního zabezpečení, dvoustranným smlouvám a legislativě EU v této oblasti.  

V závěrečné šesté kapitole se diplomantka  zaměřila na  úpravu systému nemocenského 

pojištění ve vybraných členských státech EU (Velká Británie, Německo, Polsko, Slovensko) z hlediska 

historického vývoje  jeho jednotlivých institutů až po současnost. 

 

 Je možno konstatovat, že záměr autorky „podat přehledné a srozumitelné informace o vývoji 

nemocenského pojištění na území dnešní České republiky s důrazem na změny ,které v této oblasti 

nastaly od 1.1.2009“ se v rámci diplomové práce  podařilo splnit a zvolené téma  obsahově vyčerpat.  

Elaborát má přehlednou  strukturu s logickou provázaností jednotlivých kapitol. Diplomantka 

při jeho zpracování vycházela z adekvátního okruhu odborné literatury, kterou v textu cituje. U odkazů 

na monografie je však třeba uvádět též příslušnou stránku (stránkový rozsah).  Zkoumanou materii 

vhodně doplňují grafy uvedené v přílohách. 

 Z hlediska obsahového nevykazuje předložená práce podstatnější  nedostatky. Pokud se zde 

vyskytují, mají spíše povahu neobratných formulací  (s.58 – zkrácení doby ochranné lhůty) nebo 

nepřesností (např. s.1 první odst. – Jejím cílem je pečovat o ekonomicky aktivní občany….Cílem 

sociální politiky je tedy vytváření důstojných podmínek života všem občanům…Sociální pojištění je 

mimo zdravotního také důchodové pojištění, nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku 

zaměstnanosti). Chybné tvrzení je též na s. 8 – zákon č.54/1956 Sb. byl  zákonem č.187/2006 Sb. 

zrušen celý, na s. 42 – Evropská sociální charta,  Dodatkový protokol i Evropský zákoník sociálního 

zabezpečení byly již  také ratifikovány, s. 49 – moderní nemocenské pojištění v Německu vzniká ne 

v 18. století, ale až v 19., neboť povinné nemocenské pojištění bylo zavedeno  zákonem až v r.1883.    



 

Lze konstatovat, že  předložená diplomová práce  celkově splňuje stanovené požadavky , a 

proto ji  doporučuji k obhajobě. 

 

 Navrhuji, aby autorka v rámci diskuse při obhajobě  uvedla, které z prvků právní úpravy 

nemocenského pojištění ve vybraných státech považuje z hlediska dalšího vývoje jeho úpravy v ČR za 

inspirativní.  
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