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1.Aktuálnost (novost)  tématu: Předložený elaborát je zpracován na závažné a 

aktuální  téma, které se zabývá vývojem a současnou právní úpravou zabezpečení 

osob s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem. 

2. Náročnost tématu na: 

-Teoretické znalosti – Zpracování tématu vyžadoval velmi dobrou orientaci v úpravě 

obsažené v jednotlivých právních předpisech sociálního zabezpečení. 

- Vstupní údaje a jejich zpracování – autorka při zpracování vycházela z širokého 

okruhu odborné literatury, českých a mezinárodněprávních předpisů i legislativy 

Evropské unie. 

- Použité metody – Při zpracování diplomové práce byly využity zejména metody 

deskripce, analýzy a komparace. 

3. Kritéria hodnocení práce : 

- Splnění cíle práce – Stanovený cíl, spočívající v komplexní analýze dávek a služeb 

poskytovaných ze systému sociálního zabezpečení ČR osobě s dlouhodobě 

nepříznivým zdravotním stavem včetně charakteristiky současné situace v oblasti 

poskytování paliativní péče, se v rámci předloženého elaborátu podařilo splnit. 

- Logická stavba práce -  Text elaborátu je (kromě úvodu a závěru) rozdělen do 

sedmi kapitol dále  podrobněji členěných. V první z nich autorka vymezuje základní 

pojmy vztahující se k tématu. Druhá kapitola uvádí historický vývoj sociálního 

zabezpečení se zaměřením na práva osob se zdravotním postižením. Třetí kapitola 

uvádí mezinárodní organizace a jejich stěžejní dokumenty vztahující se k ochraně 

osob se zdravotním postižením. Následující  tři kapitoly jsou věnovány právní úpravě 

plnění poskytovaných osobám s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem z 

dávkových systémů nemocenského pojištění, důchodového pojištění a sociální 

pomoci. Poněkud nesourodě z hlediska obsahového zaměření práce působí 

zařazení kapitoly věnované nemocenskému pojištění, kde poskytované dávky 



nahrazují příjem pojištěnců při sociálních událostech pouze dočasné povahy. 

Závěrečná, sedmá kapitola se obsahově zaměřuje na paliativní péči, její 

charakteristiku a způsoby uskutečňování v České republice a v zahraničí a možnosti 

(strategii) jejího budoucího rozvoje. 

- Práce s literaturou včetně citací- Autorka pečlivě cituje použitou literaturu, místo 

odkazu na příslušnou stránku však vždy uvádí pouze celkový stránkový rozsah 

publikace. 

- Hloubka provedené analýzy ve vztahu k tématu – Autorka analyzuje předmětnou 

problematiku dostatečně z hlediska právní úpravy i jejího uplatňování v praxi. 

Celkový přístup svědčí o skutečném zájmu o předmětnou problematiku. 

- Úprava práce – Elaborát je z hlediska formálního zpracován stanoveným způsobem 

a obsahuje všechny předepsané součásti. Prováděnou analýzu vhodným způsobem 

doplňují tabulky s aktuálními statistickými údaji a názorné grafy. 

- Jazyková a stylistická úroveň – Práce má odpovídající stylistickou úroveň. Pouze 

výjimečně se vyskytuji některá nevhodná slovní spojení (s.11 – feudalistický stát, 

s.50 – psychologické utrpení) a drobné nepřesnosti (s. 18 – nesprávné číslo Úmluvy 

MOP  - 102 z r.1952). 

4. Případné další vyjádření k práci:  Diplomová práce je inovativní a prokazuje 

hlubší zájem diplomantky o zvolené téma. Po stránce formální i obsahové celkově 

splňuje stanovené požadavky a nemám k ní z uvedených hledisek zásadní výhrady. 

5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: V rámci diskuse při obhajobě 

by měla diplomantka blíže konkretizovat své návrhy de lege ferenda uvedené 

v závěru práce (právo na minimální dávku v nemoci, „zakotvení alespoň obecných 

nároků příjemců sociálních služeb“). 

 

6. Doporučení /nedoporučení práce k obhajobě: Vzhledem k výše uvedenému 

doporučuji předložení diplomové práce k obhajobě. 

 

7. Navržený klasifikační stupeň:  Velmi dobře 

 

V Praze dne: 18.1.2016 

  doc.JUDr.M.Vysokajová, CSc.  

           oponent diplomové práce 


