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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 ženám z důvodu těhotenství a mateřství  a na ochranu 

těchto žen v pracovněprávních vztazích.  Předmětnou materií se autorka zabývá 

nejen z aspektů právních, ale  i sociologických.  

 

 Text diplomové práce o  rozsahu 64 stran je (kromě úvodu a závěru) rozdělen 

do pěti kapitol   dále podrobněji členěných. V první z nich autorka  charakterizuje 

současnou rodinnou politiku z hlediska jejích cílů a funkcí a dále pak systém 

sociálního zabezpečení v České republice a způsob jeho financování. 

Kapitola druhá je věnována mezinárodním organizacím působícím v oblasti 

sociálního zabezpečení a stěžejním dokumentům mezinárodního práva a legislativy 

Evropské unie, které se   vztahují   k tématu práce. 

Třetí kapitola uvádí stručný nástin  nejdůležitějších etap  historického vývoje 

zabezpečení žen v těhotenství a mateřství na území dnešní ČR od 19. století až po 

současnost. 

Obsahové těžiště diplomové práce představují kapitoly čtvrtá a pátá, v nichž 

autorka podrobně analyzuje dávky poskytované ze systému sociálního zabezpečení 

těhotným ženám a matkám a úpravu   ochrany těchto žen v pracovněprávních 

vztazích. 

 V závěru práce autorka shrnuje hlavní poznatky, k nimž dospěla,  hodnotí 

platnou právní úpravu předmětné problematiky a její uplatňování v praxi. 

 

 Je možno konstatovat, že autorce se celkově podařilo zvolené téma  

zvládnout a obsahově vyčerpat. Z hlediska formálního se diplomová práce vyznačuje 

přehlednou strukturou..  Při zpracování autorka vycházela z adekvátního  okruhu 

odborných pramenů uváděných v seznamu použité literatury, které řádně cituje. 



 Po stránce obsahové však elaborát vykazuje některé nepřesnosti a 

problematická tvrzení. Např. na s. 30 v souvislosti se systémem dávek státní sociální 

podpory autorka uvádí, že „dávky se poskytují zjišťování výše příjmů nebo 

majetkových poměrů“ a „jejich přiznání je tak podmíněno nízkým příjmem či 

nemajetností“. Konstatování uváděná na s.60 v posledním odstavci a na s. 61  

v odstavcích 2., 3., a 4. si odporují. Na s. 26 je chybně uvedeno datum účinnosti 

zákona č.266/2006 Sb. 

 

 Celkově  je však možno  konstatovat, že předložená diplomová práce   

odpovídá stanoveným kriteriím, a proto  d o p o r u č u j i  její obhajobu. 

 

 V  rámci diskuse při obhajobě by diplomantka měla především reagovat na 

výše uvedené připomínky. 
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