
Oponentský posudek bakalářské práce Víta Mikuška 

„Udržitelnost českého důchodového systému aneb čím doplnit první pilíř? 

 

 

Posuzovaná práce představuje originální příspěvek do probíhající diskuse o možných změnách 

institucionální architektury českého důchodového systému. Je logicky členěna a editačně dobře 

zvládnuta. Hledá odpověď na otázku, čím se liší existující veřejně politické návrhy na zavedení 

nového veřejnoprávního důchodového spořícího fondu a jaký dopad by mohlo mít jejich přijetí 

na veřejné finance.  

 

Na přehled nejvýraznějších ve světě již uplatňovaných veřejných důchodových fondů autor 

navazuje historií reforem celého českého důchodového systému a pokračuje výčtem sedmi 

návrhů takových fondů diskutovaných v současné veřejné rozpravě. Práci završuje modelovými 

výpočty možných dopadů jejich případného zavedení na veřejné finance.  

 

Teoreticky je práce opřena o několik relevantních pramenů. Zde bych podotkl, že vazba na 

práci Averting the Old Age Crisis (1994) a na další Holzmannovy práce, které nedoprovází 

přinejmenším její následná zásadní kritika z pera Orszaga a Stiglitze (2001), ale případně i na 

další rozbory, má nutně spíše torzovitý charakter. 

 

Metodicky se práce opírá o desk research, doplněný třemi polostrukturovanými rozhovory 

s vybranými předkladateli analyzovaných návrhů. Na tomto základě autor srovnává parametry 

jednotlivých modelů. V části „Finanční trhy“ je pak užita sofistikovaná regresní analýza 

časových řad. Zde ovšem na základě nerealistického předpokladu odhadu hypotetického 

budoucího vývoje zhodnocení prostředků ve veřejných penzijních fondech v závislosti na 

minulém vývoji v účastnických fondech.  

 

K jinak kultivovanému a zasvěcenému textu mám několik podnětů k  další diskusi: 

• Co znamená „snižování principu zásluhovosti na úkor solidarity“? (S. 15.) 

• Ministerstvo financí nově nabízí státní dluhopisy, zaručující držitelům výnos ve výši 0,5 % 

nad aktuální míru inflace. Autor však nekriticky přebírá názor Jiřího Rusnoka, že takovou 

možnost státní dluhopisy neposkytují. (S. 26.) 

• Výpočet výnosnosti modelu „Státní pojišťovna“ pracuje s celkem všech vládních investic. 

V návrzích uplatnění veřejných investic využívajících příspěvky účastníků navrhovaných 

veřejných fondů se však předpokládá kompetence státu selektivně jimi financovat výběrově 



pouze dlouhodobě efektivní rozvojové projekty. Proto také závěr, že tato investiční strategie 

je velmi riskantní, lze zařadit do kategorie pouhých spekulací. (S. 49.) 

 

Závěr: Posuzovanou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji ji hodnotit známkou 

A. Ovšem jen pokud autor uspokojivě zareaguje na podněty obsažené v tomto posudku a 

v případné další rozpravě. Pokud by se mu to nepodařilo, navrhuji práci, přinášející inspirativní 

nové poznatky a vhledy do dané problematiky, hodnotit známkou B. 
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