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„Nemocenské a zdravotní pojištění ve vybraných zemích Evropské unie“ 
 

 Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou nemocenského a 
zdravotního pojištění v České republice, ve Slovenské republice, ve Velké 
Británii a v Holandském království. Diplomant zpracovává zajímavé téma, které 
umožňuje srovnání jednotlivých právních úprav. 
 
 Rozsah diplomové práce včetně úvodu a závěru je 80 stran. Práce je 
systematicky rozdělena do pěti částí, které se dále člení. Je obohacena 
přílohami. Diplomová práce je napsána ve slovenském jazyce. 
 
 V úvodu diplomové práce diplomant uvádí důvody, pro které se rozhodl 
věnovat zvolené problematice. První část je zaměřena na historický vývoj 
nemocenského a zdravotního pojištění. Jednotlivé kapitoly jsou věnovány 
vývoji do roku 1918, do roku 1989 a transformaci a vývoji v období 1989 – 
1993. 
 
 Druhá část se zabývá právní úpravou nemocenského a zdravotního 
pojištění v České republice. Analyzuje úspěšnost a dopad jednotlivých reforem, 
přičemž přibližuje jednotlivé aspekty obou analyzovaných pojištění. Zabývá se 
rovněž judikaturou a uvádí hodnocení. 
 
 Třetí část diplomové práce je věnována nemocenskému a zdravotnímu 
pojištění ve Slovenské republice. Diplomant uvádí zásadní odlišnosti, které 
existují a  poukazuje na jednotlivá  pochybení. 
 
 Další, čtvrtá část práce představuje nemocenské a zdravotní pojištění ve 
Velké Británii, pátá část se zabývá nemocenským a zdravotním pojištěním 
v Holandském království. 
 
 Diplomant při zpracování práce vycházel z odborné literatury, 
časopisecké, knižní, z internetových zdrojů a z právních předpisů. Prameny jsou 
uvedeny v přehledu a jsou řádně citovány. Diplomant v práci upozorňuje na 
nález Ústavního soudu a rovněž pracuje i s judikaturou. 
 
 Zpracování diplomové práce a členění jednotlivých částí umožňuje 
dobrou orientaci. Zvolené téma diplomové práce se podařilo zpracovat na 
úrovni. 



 Podle protokolu o výsledku kontroly na plagiáty ze dne 30.3.2017 byla 
dosažena míra podobnosti menší než 5%. 
 
 Závěr práce obsahuje m. j. návrhy na některé změny v právní úpravě 
nemocenského a zdravotního pojištění v České a Slovenské republice. 
 
  Úroveň diplomové práce poněkud snižují některé nepřesnosti, např. 
diplomant používá termín „dávky nemocenskej“ nebo „nemocenskej“. Rovněž 
v přílohové části by např. u přílohy 1 prospělo sloučení obou příloh aj. Celkově 
však zpracovaná diplomové práce má odpovídající úroveň a svědčí o zájmu 
diplomanta o zvolené téma. 
 
 Při ústní obhajobě doporučuji, aby diplomant blíže odůvodnil svůj návrh 
na zrušení poskytování nemocenského pojištění a nahrazení tohoto institutu 
náhradou mzdy. 
 
 Vzhledem k výše uvedenému doporučuji diplomovou práci k obhajobě. 
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