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Dominik Eichler:

Optimální věk odchodu do důchodu

     Předložená práce se zabývá stanovením optimálního věku odchodu do důchodu v České 
republice (či případně v USA a UK). Přitom tento optimální věk je určen maximalizací střední 
hodnoty očekávaných souhrnných vyplacených důchodových dávek  v různých modelových 
situacích.     

     Po formální stránce je vidět, že autor neměl doposud zkušenost s psaním odborných textů, 
a to speciálně s důchodovou problematikou. Velmi matoucí je např. používání termínu „pří-
spěvky“ pro označení dávek (viz hned abstrakt práce): správná česká terminologie odpovídá 
anglickým termínům „contributions“ a „benefits“ (viz ale také jiná nepřesná vyjádření, např. 
310: ... osoby státu odvádí důchodové pojištění, 1212: pravděpodobnost žití, 156: rozdělení smrti 
aj.).  Navíc česká a anglická verze abstraktu nejsou příliš shodné (také použití klíčových slov 
„střední hodnota“, „maximalizace“ a „minimalizace“ není příliš specifikující). Nesouhlasím 
s autorem, že „možnost  volby věku odchodu do důchodu ... doposud nebyl příliš zkoumaný 
problém“ (viz 211-12): naopak k dané problematice existuje bohatá literatura (ješitně si dovolím 
připomenout čtyřsetstránkovou monografii  Cipra, T.: Penze: kvantitativní přístup.  Ekopress 
2012. Nevím, proč si autor vybral třicet let starou monografii Cipra, T.: Matematické metody 
demografie a pojištění. SNTL 1990, která je navíc v Bc. práci špatně vročena s rokem 2020 
bez určení nakladatele. Vůbec seznam použité literatury je velice neprofesionální (článek Ali 
et al. (2019) vyšel v  Risks 2019,  7(4), 124; v Mitchell et al. (2020) chybí stránkový rozsah; 
nerozumím řazení webových odkazů: w1, w10, ...). Konečně v legendě pro některé tabulky a 
grafy chybí přesná specifikace jejich obsahu a použitých datových souborů, což znesnadňuje 
orientaci v textu. 

     Po věcné stránce je nutné upozornit na některé nepřesnosti v popisu českého důchodového 
systému  v kap. 1  (např.  56-5:  rozhodné  období  je  navíc  zdola  omezeno  rokem 1986,  aj.). 
Souhrnná výše důchodu je založena na odvážném předpokladu (viz 712), že diskontní faktor a 
valorizace se navzájem vyruší (v seriózním odborném textu by bylo nutné tento předpoklad 
ověřit). Ve srovnávacích grafech v obr. 1.4 (nebo navíc v přidaných grafech) by bylo vhodné 
uvést vývoj náhradového poměru a místo zkreslujících průměrných hodnot používat mediánové 
hodnoty (přitom mediánové hodnoty byly v některých částech Bc. práce použity, viz např. 
219).

     Jako velmi  pozitivní  oceňuji  autorův realistický pohled  na  zkoumanou problematiku  a 
schopnost pragmatických úvah a zjednodušení, což praxe na rozdíl od akademického prostředí 
náležitě oceňuje. Grafická úroveň práce je dobrá. K práci mám některé připomínky a dotazy:

obr. 2.2: Graf závislosti výše důchodu na věku odchodu do penze přímo vybízí k regresnímu 
proložení lineární přímkou (to samé platí pro obr. 4.1 vlevo). Protože regresní chyba 
by byla dle mého názoru velice malá, nastoluje to okamžitě otázku, zda tato téměř 
přesná lineární závislost by nezjednodušila některé závěry prováděné v práci.

3.3: Dovolím si  upozornit,  že  pro projekce  úmrtnosti  v tzv.  generačních  úmrtnostních 
tabulkách zohledňujících závislost pravděpodobností úmrtí či dožití na čase existují 
modely s funkčním softwarem (viz např. Lee-Carter).

162: „Výpočty této kapitoly pracují s reálnými daty...“: o jaká reálná data se jedná?

172-3: Co se míní úpravou: „... rozdělíme pro každý rok příslušnou pravděpodobnost úmrtí 



mezi 12 měsíců rovnoměrně...“?

201: ...“při vyšší mzdě se vyplatí počkat si na procentuální navýšení a naopak.“ V této 
souvislosti  je  ovšem  nutné  zmínit  fakt  možného  souběhu  výdělečné  činnosti  a 
pobírání  starobní  penze,  což  posunuje  úvahy  z dané  Bc.  práce  do  jiné  roviny 
(v prezentovaném přístupu se do úhrnu „benefitů“ nezapočítávají příjmy z případné 
výdělečné činnosti od věku možného přiznání důchodu).  

229: Jak byly získány pravděpodobnosti wj přes jednotlivé měsíce (podkladová data jsou 
roční)?

213: Co znamená vyjádření „... a „lépe“ na tom budou stále ženy...“ (viz 213-2)?

     Závěr: Předloženou práci doporučuji uznat jako práci bakalářskou.
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