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OVERALL ASSESSMENT (provided in English, Czech, or Slovak):

Baka|ářská práce Alžběty Sočůvkové porovnává distribuční parametry tří evropských důchodových
systémŮ - českého, slovenského a finského. Čini tat< poměrně jednoduše, někdy i schematicky.
Autorka se zaměřila na distribuční efekty stávajícího nastavenídůchodových systémů a odhlédla
přitom od (ne)udržitelnosti tohoto nastavení. Z povahy bakalářské práce vyplývá, že autorka se
spoléhala hlavněna deskriptivní literaturu, ale (po jistém naléhání) do práce zařadila istručnou diskusi
zahraniční literatury. Hlavní příspěvkem práce je srovnání několika distribučních paramaterů tří
dŮchodových systémŮ, ovšem bez toho, že by se autorka pokusila vysvětlit jak k tomuto nastavení
doŠlo a jaké jsou jeho dopady na ekonomiku diskutovaných zemi. Zpracování práce pak vcelku
odpovídá standardŮm bakalářské práce na lES, jen je mirně rušivé používání kolokviálního jazyka a
řeČnických otázek v textu. Z těchto důvodů navrhuji přijmout baka|ářskou práci k obhajobě před komisí
a doporučuji ji ohodnotit stupněm ,,dobře",

První kapitola se věnuje přehledu literatury a jsem rád, že ji autorka do práce zařadila_ Druhá kapitola
popisuje dŮchodové systémy ve Finsku, Česku a na Slovensku, Podivný je údaj na straně 27, kde se
uvádÍ, Že Český dŮchodový systém spotřebovává jen 5,8% HDP - autorka se to snažila dovysvětlit
větou před tabulkou, která ovšem není příliš srozumitelná a gramaticky nedává smysl.
Třetí kapitola je nazvána slibně ,,Analýza", přináší však spíše srovnání třech důchodových systémů
podle sedmi kritérií. Volba kritérií vychází z literatury a dostupnosti dat, autorka se však nevěnuje
ekonomické analýze udržitelnosti nastavení současných parametrů důchodových systémů (pomocí
kterých porovnává dŮchodové systémy). Jinými slovy, nečinírozdíly mezi sliby a pravděpodobně velmi
odlišnou realitou v budoucích důchodech.
Výsledky nejsou příliš překvapivé - český systém je nejrovnostářštější, s|ovenský se v poslednídobě
nejvíce měnía posunuje k zásluhovosti (zde ovšem asi nejvice chybí analýza udržitelnosti tohoto
posunu).
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