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     Předložená diplomová práce je zpracována na aktuální téma, které se mj. zabývá 

i změnami v právní úpravě dávek nemocenského pojištění a hodnotí je. 

 

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

osmi kapitol, které se dále člení a je doplněn dvěma přílohami. Je opatřen Seznamem 

použité literatury a Seznamem použitých zkratek.  

  

     První kapitola diplomové práce je věnována historickému vývoji nemocenského 

pojištění, a to nejprve obecné historii sociálního zabezpečení a vzniku moderních 

forem tohoto zabezpečení. Dále se zabývá vývojem  nemocenského pojištění od roku 

1918 až do roku 2009. Poslední část této kapitoly podává přehled o jeho vývoji až po 

současnost.  

     Druhá kapitola přináší přehled o současné právní úpravě nemocenského pojištění, 

vymezuje základní pojmy, účast na pojištění a jednotlivé dávky nemocenského 

pojištění včetně podmínek nároku na ně. 

     Ve třetí kapitole se diplomantka zaměřuje na problematiku posuzování 

zdravotního stavu pro účely nemocenského pojištění. 

     Ve čtvrté kapitole se zabývá organizací a prováděním tohoto pojištění. 

     Pátá kapitola je věnována právní úpravě nemocenského pojištění v mezinárodních 

smlouvách a předpisech Evropské unie. 

     Šestá kapitola přináší přehled právní úpravy nemocenského pojištění ve 

vybraných evropských státech, a to Velké Británii, Německu, Polsku a Slovensku. 

 

     Lze konstatovat, že se zvolené téma podařilo diplomantce zvládnout.     

Z formálního hlediska má diplomová práce přehlednou strukturu a jednotlivé kapitoly 

na sebe logicky navazují. V diplomové práci se vyskytují některé nepřesnosti, či méně 



jasné formulace, event. nepřesná terminologie ( např. na str. 8 „Obecná ustanovení 

zákona č. 54/1956 platí dodnes“ a další  v bodě 1.6. odst. 3, str. 13, str.19, str.21 

nepřesná terminologie str. 25, str. 58. Na str. 27 má být hovořeno o peněžité pomoci 

v mateřství a podpůrčí době, nikoliv o příspěvku.   

 

     Z obsahového hlediska lze kladně hodnotit zejména šestou kapitolu, kde 

diplomantka podává přehled právních úprav nemocenského pojištění ve vybraných 

evropských státech, což se vcelku zdařilo. 

 

     Vzhledem k výše uvedenému je možné konstatovat, že diplomová práce odpovídá 

ve svém celku stanoveným kritériím a  proto doporučuji její obhajobu. 

 

     Navrhuji, aby v diskusi při obhajobě diplomantka blíže pohovořila o tom, co by 

event. z právních úprav ve vybraných evropských státech považovala za vhodné 

převzít do naší právní úpravy. 
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