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     Předložená diplomová práce  se zabývá tématem, které je z celospolečenského 

hlediska významné. 

  

     Text diplomové práce o celkovém rozsahu 94 stran včetně úvodu a závěru je 

rozdělen na dvě části, které člení na sedm kapitol. Je doplněn přílohami.  V úvodu 

diplomové práce autorka uvádí, z jakých důvodů si zvolila zpracovat dané téma. 

 

     První část diplomové práce je věnována zabezpečení žen v těhotenství a 

mateřství v právním řádu České republiky, ve druhé části se autorka věnuje 

zabezpečení žen v těhotenství a mateřství v právním řádu Evropské unie.  

     Druhá kapitola obsahuje vysvětlení nejdůležitějších pojmů spojených s právem 

sociálního zabezpečení a rozebírá též jednotlivé subsystémy sociálního zabezpečení. 

      Od třetí kapitoly se diplomantka věnuje zabezpečení žen nejprve v rámci 

nemocenského pojištění a zpracovává jednotlivé instituty tohoto zabezpečení a 

poslední, čtvrtá kapitola první části se zabývá zabezpečením žen v rámci státní 

sociální podpory a jednotlivými dávkami. 

 

     V druhé části diplomové práce, která řeší nejprve zabezpečení žen v těhotenství a 

mateřství v rámci EU, v páté kapitole nejprve informuje o vývoji sociálního práva 

v rámci EU, šestá kapitola se zabývá koordinací práva sociálního zabezpečení v rámci 

EU. 

     Poslední sedmou kapitolu věnuje diplomantka právní úpravě jednotlivých institutů 

sloužících k zabezpečení žen v těhotenství a mateřství v rámci EU. 

 



 

     Lze konstatovat, že záměr diplomantky podat přehled o vývoji práva sociálního 

zabezpečení a v rámci něho vývoj institutů, které slouží k zabezpečení žen 

v těhotenství a mateřství, se vcelku podařilo splnit. 

 

     Po formální stránce jsou však v diplomové práci nedostatky, z nichž především 

ovlivňuje kvalitu práce zavádějící mezinadpis, kde text neodpovídá mezinadpisu 

(např. str. 35). Rovněž v dalším textu diplomové práce jsou některé nepřesnosti 

(např. citace právních předpisů str. 6, vypadlé slovo str. 26). 

 

     Po obsahové stránce je třeba ocenit autorku, že uvádí k některým problémům své 

vlastní názory. 

     Navrhuji, aby v diskusi při obhajobě  autorka ještě blíže rozvedla a vysvětlila svá 

stanoviska obsažená v závěru diplomové práce, zejména možnost rozšíření čerpání 

otcovské dovolené a poskytování přídavku na dítě všem dětem. 

 

     Celkově lze konstatovat, že předložená diplomová  práce splňuje stanovené 

požadavky a proto ji doporučuji k obhajobě. 

    

 

 

 

  

V Praze dne 8. září 2014                                                               

JUDr. Jana Zemanová  

                                                                                             konzultant 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


