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1. Aktuálnost tématu: 
Diplomová práce se zabývá v současné době velmi aktuální problematikou, a
to současnou právní úpravou zabezpečení  osob s dlouhodobě nepříznivým
zdravotním stavem včetně jejího vývoje. Zaměřuje se také na paliativní péči.

2. Náročnost tématu
Zvolené  téma  vyžadovalo  především  znalost  dané  právní  problematiky  v
oblasti  práva  sociálního  zabezpečení  nejen  České  republiky,  ale  též
mezinárodněprávních předpisů včetně legislativy Evropské unie. 

3. Hodnocení práce
   Diplomová práce má kromě úvodu a závěru sedm kapitol, dále členěných.
První kapitola vymezuje jednotlivé stěžejní pojmy pro řešenou problematiku.
Druhá kapitola  je  věnována historickému vývoji  sociálního zabezpečení  se
zaměřením na práva osob  se zdravotním postižením. Třetí kapitola přináší
přehled  mezinárodních  organizací  a  uvádí  jejich  základní  dokumenty
zabývající  se  ochranou  osob  se  zdravotním  postižením.  Další  tři  kapitoly
přinášejí  právní  úpravy jednotlivých systémů práva sociálního  zabezpečení
osob  se zdravotním postižením, a to nemocenského pojištění, důchodového
pojištění  a  sociální  pomoci.  Sedmá kapitola  se  věnuje  paliativní  péči,  její
realizací a strategií  v České republice. Zabývá se také vývojem a realizací
paliativní  péče  v  zahraničí.  Obsahuje  rovcněž  náměty  na  uskutečňování
paliativní péče v ČR.
   Při  zpracování  práce použila diplomantka v dostatečné míře příslušnou
literaturu, její citaci uvádí tak, že cituje celý stránkový rozsah dané publikace.
   Z  věcného  hlediska  je  prováděna  analýza  zvolené  problematiky  a
zpracování  svědčí  o  tom,  že  práce  byla  zpracována  se  zájmem.  Analýza
řešeného tématu je provedena odpovídajícím způsobem.
   Z formálního hlediska splňuje práce všechny náležitosti, vyskytuí se v ní jen
drobné nepřesnosti (např. na str. 18 je nesprávné číslo Úmluvy MOP – 102 z
r.  1952,  ale  též  nesprávný  rod  u  slovesa).  Práce  je  vhodně  doplněna
přílohami.
   Stanovený cíl práce spočívající v celkové analýze dávek a služeb, které jsou
poskytovány v ČR osobám se zdravotním postižením včetně paliativní péče se
podařilo splnit.
   K  diplomové  práci  nemám  zásadní  připomínky.  Navrhuji,  aby  se  při
obhajobě diplomantka blíže vyjádřila k návrhu obsaženému v závěru práce na
zavedení nové dávky pro osoby v paliativní péči.



4. Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě
Předloženou  práci    vzhledem  k  tomu,  co  je  uvedeno  výše,   doporučuji 
k obhajobě.

5. Navržený kvalifikační stupeň: Velmi dobře
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