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OVERALL ÁSSESSMEťT (provided in English, Czech, or Stovak):

Bakalářská Práce se zabývá distribučními efekty (solidaritou vs. zásluhovostí) důchodových systémů
CZ, SK a FlN na základě kritérií veřejných a soukromych organizací (zejména brco).
Volba zemí je adekvátnÍ, Vo|ba teoretické literatury je nicméně evidentně ad hoc; texty se zcela liší
oblastí zájmu fiednou jde_ o studii zejména o prilmoúe nerovnosti před vyplacením důchodu, podruhé o
PoPis dŮchodových sysémŮ, potřet1 čistě o diŠtribuci důchodů), mnohám přesvědčivějšíjsou odkazyna metodologii OECD- Zde je zřejmé, že by autorce prospěló bližší seznámení s dalšími studiemi.NaPř, tvrzení "...neexistenciou behaviorálných modelóv popisujúcich zmenu v chovaní zdóvodňuje
oPrávnenosť tejto aproximácie reality" (str. i+; není koreÉtni, eiistule celá řada způsobů, jak popsát
změnu disPonibilního Přijmu domácnosti při absenci transferů, k čemuž je poměrné obsáhlá literatura.Je miale. jasné,. Že bY přesnost rozvrátila možnost používat m'echanicky'métodotogii ,,distribuce příjmů
před důchodem" a "distribuce příjmů po důchodu''.

Obecný Problém je interakce s daněmi a sociálním systémem, řešený koncepty hrubé či čistó míry
náhradY. (CZ a dnes jŽ méně SK zdědily historicky syitery s nejvyšší redistribucí, což je právě díky
mimořádně egalitářskému efektu důchodovýcn syitemů.; problem je se změnami v čase: koncept
ná.hradY bY bYlo korektní použít pro historióka dáta a póruo oy mét být kalkulován pro očekávanépřumy, měl by zohlednit anticipaci reforem (na straně příjmů ivyo-a;o).

Drobnosti: Nelíbí se mi kombinace slovenštiny a angličtiny v názvech podkapitol (když už, měla být
Práce celá anglickY). Varoval bych před ekvivalencř"zásíuhovost" a "ipravédlnošt,,(str. 16), lndexprogresivity je definován až na str. 56, ale používán je již na str. 1B.

Oceňují vlastní Práci s 9?tv " 
pečlivý popis systémů ve třech zemích. Hlavní komparativní závěry se

13c!táze!i na grafu 18, 19 a v sekci 3,7.3. Je zřejmé,že analýzaje velice jednodlchá, nicméně pro
ÚČelY bakalářské Práce dostačuje, Bylo by vhodné, aby autorká inalost systémů v další práci přetavila
do PokroČilejŠÍanalýzy 1apříklad dopadu-penzijních sýstému na úspory, iůst, ftexibilitu filkálnipolitiky,
anebo na udrŽitelnost či politické riziko penzi.lnicn sýstémů. nraci aóporučuji oňáonotit stupněmvelmidobře.

9UMMARY oF PolNTs AWARDED (for details, see below):

CATEGoRY PolNTs
Literature (max. 20 points) 12

Methods (max. 30 points) 20

Contribution (max. 30 points) 20

Manuscript Form (max. 20 points) 1B

TOTAL PO|NTS (max. 100 points) 70

GRADE (1 -2-g- 4| 2

NAME OF THE REFEREE: Martin Gregor

DATE OF EVALUAT|ON: June 11,2009
ner@

,l


