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Předložený elaborát je zpracován na důležité a aktuální téma zaměřené
zejména na platnou právní úpravu dávek nemocenského pojištění a státní sociální
podpory poskytovaných z důvodu těhotenství a mateřství v ČR a na obdobné
zabezpečení těhotných žen a matek včetně jejich ochrany v pracovněprávních
vztazích v legislativě EU.

Předmětnou materií se autorka zabývá nejen z aspektů

právních, ale i sociologických.

Text diplomové práce o rozsahu 94 stran je (kromě úvodu a závěru) rozdělen
do dvou hlavních částí a v jejich rámci do 7 dále podrobněji členěných kapitol.
První část se zabývá českou právní úpravou a druhá je zaměřena především
na legislativu EU. V první kapitole autorka
historického

vývoje

sociálního

stručně nastiňuje nejdůležitější etapy

zabezpečení

s důrazem

na

zabezpečení

žen

v těhotenství a mateřství na území dnešní ČR od 15. století až po současnost.
Navazující

druhá

kapitola

charakterizuje

jednotlivé

subsystémy

sociálního

zabezpečení včetně přehledu dávkových systémů. Třetí kapitola je věnována
nemocenskému pojištění a v jeho rámci dávkám poskytovanými ženám v době
těhotenství a v mateřství a následující kapitola se zabývá podobně účelově určenými
dávkami ze systému státní sociální podpory.
Druhá část práce je věnována evropskému právu sociálního zabezpečení.
V jejím rámci

autorka

nejprve charakterizuje prameny práva EU a jejich vývoj,

principy koordinace systémů sociálního zabezpečení a poté se v jednotlivých
kapitolách zabývá mateřskou, rodičovskou a otcovskou dovolenou a dávkami
poskytovanými v zemích EU při těchto sociálních událostech. V závěru práce autorka
shrnuje hlavní poznatky, k nimž dospěla, hodnotí platnou právní úpravu, upozorňuje
na některé problémy a formuluje dílčí návrhy de lege ferenda.
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Je možno konstatovat, že autorce se podařilo zvolené téma v podstatě
zvládnout a obsahově vyčerpat. Z hlediska formálního se diplomová práce vyznačuje
přehlednou strukturou s logickou provázaností jednotlivých kapitol. Pozitivně je třeba
hodnotit širší okruh odborné literatury,

z níž autorka při zpracování vycházela, a

kterou řádně cituje. Tabulky uváděné v přílohách vhodným způsobem doplňují
zkoumanou problematiku. Z hlediska formálního pouze upozorňuji, že nadpisy nad
textem uváděné v souvislosti s porodným na s.56 a 57 byly omylem zařazeny také
nad text na s.35 a 36.
Také po stránce obsahové je předložený elaborát zpracován na adekvátní
úrovni a nevykazuje podstatnější nedostatky. Pouze u porodného (s.58) upozorňuji,
že tato dávka je na rozdíl od předchozí úpravy od 1.1.2011 poskytována jen na živě
narozené dítě.
Vzhledem k výše uvedenému je možno celkově konstatovat, že předložená
diplomová práce odpovídá stanoveným kriteriím, a proto d o p o r u č u j i její
obhajobu.
Navrhuji, aby diplomantka v rámci diskuse při obhajobě podrobněji pohovořila
o svých návrzích de lege ferenda uváděných v závěru práce

12. září 2014

Doc.JUDr.M.Vysokajová, CSc.
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