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Předložený elaborát je zpracován na téma závažné a aktuální

z hlediska

současné právní úpravy i jejích vývojových trendů..
Text diplomové práce o rozsahu 66 stran je (kromě úvodu a závěru) rozdělen
do sedmi kapitol dále podrobněji členěných.
První z nich obsahuje charakteristiku současné podoby

důchodového

systému v České republice, uvádí základní principy důchodového pojištění, způsob
jeho financování a dávkový systém.
Druhá kapitola stručně nastiňuje vývoj zabezpečení v invaliditě na území
dnešní ČR od jeho počátečních forem ve středověku až po současnost.
Třetí kapitola je věnována vymezení pojmu invalidity a jejím koncepcím.
V následujících dvou kapitolách, které představují stěžejní část diplomové
práce, autorka

analyzuje platnou právní úpravu invalidního důchodu, podmínky

nároku na něj a způsob jeho výpočtu a v této souvislosti se také podrobně zabývá
posuzováním zdravotního stavu lékařskou posudkovou službou, jejími kompetencemi
v důchodovém pojištění a náležitostmi lékařského posudku.
V šesté kapitole se diplomantka zaměřila na problematiku organizace
důchodového pojištění a právní úpravu řízení ve věcech důchodového pojištění.
Závěrečná kapitola obsahuje stručný nástin právní úpravy důchodového
pojištění se zaměřením na invalidní důchody v pěti vybraných státech EU.
V samotném závěru

práce diplomantka na základě získaných poznatků,

zejména komparace s právní úpravou vybraných států, hodnotí současnou českou
právní úpravu invalidního důchodu a v této souvislosti uvádí i některé podnětné
návrhy de lege ferenda.
Lze konstatovat, že záměr autorky analyzovat stav právní úpravy invalidního
důchodu a přiznávání invalidity v ČR a v právních řádech dalších vybraných států EU

se v rámci předložené diplomové práce podařilo splnit a zvolené téma úspěšně
zvládnout. Po stránce formální je elaborát

uspořádán přehledně s logickou

provázaností jednotlivých kapitol. . O skutečném zájmu autorky o zvolené téma
svědčí mimo jiné i široký okruh odborné literatury, z níž při zpracování vycházela, a
kterou velmi pečlivě cituje. Zkoumanou problematiku vhodně doplňují grafy uvedené
v přílohách.
Také z hlediska obsahového je elaborát zpracován precizně a nevykazuje
podstatnější nedostatky.
Vzhledem k výše uvedenému je možno

předloženou diplomovou práci

hodnotit jako velmi zdařilou a d o p o r u č i t k obhajobě.
Navrhuji, aby autorka v rámci diskuse při obhajobě pohovořil o svých
poznatcích, k nimž (zejména na základě provedené komparace právních úprav)
dospěla , a návrzích de lege ferenda uváděných v závěru práce.
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