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Posudek konzultanta 

diplomové práce Stanislava Dunaje 

„ Zabezpečení rodin s dětmi“ 

 

Diplomová práce odevzdána 2.12.2014 

 

     Diplomová  práce se zabývá sociální tématikou z oblasti zabezpečení rodin 

s nezaopatřenými dětmi, zejména právní úpravou práva sociálního zabezpečení, 

ochrany zaměstnaných osob. 

 

     Rozsah diplomové práce je 80 stran a je rozdělena kromě úvodu  a závěru na 

devět kapitol, které se dále člení na podkapitoly. Je doplněna přílohovou částí.  

 

      První kapitola diplomové práce popisuje systém nemocenského pojištění a 

jednotlivé dávky, které jsou poskytovány v souvislosti s těhotenstvím a porodem. 

Další kapitola je věnována státní sociální podpoře a jejím jednotlivým dávkám, které 

přicházejí v úvahu v souvislosti s péčí o nezaopatřené děti. Ve třetí kapitole 

diplomant rozebírá právní úpravu hmotné nouze, její systém a také se věnuje 

problematice životního a existenčního minima.   Čtvrtá kapitola se zabývá dávkami 

pěstounské péče. V další, páté kapitole se diplomant zaměřuje na ochranu 

zaměstnaných osob vychovávajících nezaopatřené děti a jejich ochranu při ztrátě 

zaměstnání. V následujících dvou kapitolách je popsán systém veřejného zdravotního 

pojištění se zaměřením na ochranu nezletilých dětí a instituty daňového práva.  

Zabezpečení nezaopatřených dětí v případě úmrtí živitele v oblasti důchodového 

pojištění řeší osmá kapitola. Devátá kapitola podává informaci o připravovaných 

změnách zpracované právní úpravy.  

 

     Z formálního hlediska má diplomová práce vcelku přehlednou strukturu a v textu 

je možné se orientovat. V některých částech diplomové práce jsou však drobné 

nepřesnosti (např. str. 34, str. 35). Přílohová část práce je zdařilá a vhodně 

zpracovávanou problematiku doplňuje.  
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     Z obsahového hlediska lze konstatovat, že předložená diplomová práce splnila cíl, 

který si diplomant vytýčil. Přesto však se vyskytují v diplomové práci některá 

vyjádření, která působí ne zcela srozumitelně, např. kapitola 1.1. str. 4, kdy není 

zcela zřejmé, zda diplomant má na mysli problematiku pracovní neschopnosti jen 

z důvodu rizikového těhotenství. Dále pokud jde o otázku náhrady mzdy od 

zaměstnavatele v případě pracovní neschopnosti, je doba, kdy nenáleží, stanovena 

na první tři pracovní dny. V diplomové práci je třeba ocenit, že diplomant vyjadřuje 

svá stanoviska k současné i připravované právní úpravě a kriticky hodnotí některé 

instituty. Za zvlášť přínosnou považuji v tomto směru devátou kapitolu.  

 

      Diplomová  práce vzhledem k výše uvedenému   splňuje všechny  požadavky   a 

proto ji doporučuji k obhajobě. 

    

     Při obhajobě diplomové práce by bylo účelné, aby se diplomant zabýval změnami, 

ke kterým bude docházet od 1.ledna 2015. 

 

 

 

  

V Praze dne 22. prosince 2014                                                                  

                                                                                     JUDr. Jana Zemanová  

                                                                                   vedoucí diplomové práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


