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     Zvolené téma diplomové práce je velmi aktuální, neboť problematika invalidity a 

invalidních důchodů byla v nedávné době upravována a v současnosti se při aplikaci 

přijaté právní úpravy vyskytují některé problémy. 

 

       Text diplomové práce o rozsahu 66 stran včetně úvodu a závěru má sedm 

kapitol, které se dále ještě člení na podkapitoly. Je opatřen sedmi přílohami, které 

vhodně doplňují zpracovanou problematiku, včetně nálezu Ústavního soudu ze dne 

1.11.1995 ve věci invalidního důchodce, jímž byl zrušen rozsudek Vrchního soudu. 

 

     V úvodu diplomové práce autorka vysvětluje, z jakého důvodu se rozhodla 

zpracovat zvolené téma.   

     První kapitola diplomové práce provádí charakteristiku důchodového systému 

v České republice, včetně základních principů důchodového pojištění a zabývá se mj. 

dobou pojištění, financováním důchodového pojištění  a zabývá se také dobou 

pojištění, financováním důchodového pojištění, druhy důchodů a jejich souběhem a 

výplatou. 

     V další kapitole podává  diplomantka stručný nástin vývoje sociálního zabezpečení 

v invaliditě, počínaje obdobím středověku až po vývoj po roce 1989. 

     Třetí kapitola je věnována pojmu invalidity, její definici v právním řádu ČR a 

mezinárodní definici a také podkladům pro invaliditu z různých vědních oborů a také 

otázkám koncepce. 

     Čtvrtá kapitola seznamuje s podmínkami nároku na invalidní důchod a 

s některými dalšími otázkami právní úpravy invalidních důchodů. 

     V páté  kapitole je rozebrána problematika posuzování zdravotního stavu včetně 

lékařské posudkové služby. 



     Šestá kapitola je zaměřena na problematiku organizace důchodového pojištění a 

řízení ve věcech tohoto pojištění. 

     Sedmá, poslední kapitola rozebírá právní úpravu důchodového pojištění se 

zaměřením na invalidní důchody v některých vybraných státech Evropské unie, a to 

Slovenské republiky, Bulharska, Estonska a Litvy. 

 

     Z mého hlediska je možné konstatovat, že cíl, který si pro zpracování zvoleného 

tématu autorka stanovila, se jí podařilo splnit. 

 

     Po formální stránce je diplomová práce přehledná, umožňuje orientaci a nejsou 

v ní zásadní nedostatky. 

 

     Diplomová práce je doplněna kromě příloh ještě některými tabulkami v textu. 

 

     Závěr diplomové práce je zajímavý, neboť autorka v něm vyslovuje své vlastní 

názory, např. porovnání potřeb poživatelů invalidních důchodů v I. stupni 

s potřebami poživatelů starobního důchodu a úpravu výpočtu důchodů. V tomto 

směru by bylo účelné, aby v diskusi při obhajobě autorka ještě blíže vysvětlila důvody 

k uváděným návrhům. 

 

     Vzhledem k výše uvedenému je možno celkově konstatovat, že předložená 

diplomová práce plně odpovídá stanoveným kritériím a proto ji doporučuji 

k obhajobě. 

 

 

 

V Praze dne  9. září 2014                                                                 

                                                                                   JUDr. Jana Zemanová 

konzultant diplomové práce 

 

 

 

 

 


