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Vít Mikušek se ve své bakalářské práci věnuje možnostem úprav českého důchodového systému, 

které spočívají v zavedení prvků spoření do veřejněprávního systému. Zároveň tyto možnosti, jejich 

parametrické nastavení, srovnává mezi sebou pomocí ekonometrických metod. V tomto ohledu je 

uvedená bakalářská práce nadstandardní a může sloužit jako expertíza pro rozhodování 

aktérů zodpovědných za fungování našeho systému důchodů. Díky svému (velmi 

pravděpodobně) ekonomickému vzdělání V. Mikušek dospěl ke kvantifikovaným zjištěním ohledně 

dopadů jednotlivých (hypotetických) variant spořícího fondu na veřejné finance. Nemohu se 

vyjadřovat k jednotlivostem uvedených výpočtů, a tím pádem ani k závěrům, k nimž autor dospěl, 

budu proto práci posuzovat v obecnějších souvislostech.     

 

Cílem bakalářské práce je „vytvořit určitý přehled současných relevantních veřejně-politických 

návrhů na zavedení veřejnoprávního spořicího fondu v rámci důchodového systému České 

republiky a provést jejich vzájemné srovnání z hlediska parametrického nastavení navrhovaného 

fondu“ (str. 3) a identifikovat jejich možný dopad na veřejné finance a HDP. Uvedený cíl práce je 

konkretizován do 2 výzkumných otázek. Cíle práce byly naplněné na vysoké úrovni.  

 

Metody jsou (poměrně stručně) popsány v části věnované výzkumným cílům a otázkám. Autor 

uvádí, na základě jakých kritérií identifikoval relevantní návrhy (a experty – autory jednotlivých 

návrhů) a popisuje použité ekonometrické metody. Realizovány byly polostrukturované rozhovory 

se 3 experty. V souvislosti s použitými metodami mám na autora jednu otázku: Jaká jsou a v čem 

spočívají omezení (limity) jím použitých metod?   

 

Jako teoretické, nebo spíše věcné, východisko, i když je autor takto nenazývá, mu slouží kapitola 2. 

Veřejné důchodové fondy ve světě, kde autor přibližuje koncept (důchodového) spořícího fondu ve 

Švédsku, Japonsku a Kanadě, které mají nejblíže k současným návrhům v českém prostředí. Na str. 

3 Vít Mikušek jako teoretickou část označuje i kapitolu 3 poskytující přehled reforem českého 

důchodového systému, což bych spíše považovala za vymezení výzkumného problému.  

 

Jako analytické (výzkumné) kapitoly považuji kapitoly prezentující přehled jednotlivých návrhů 

nastavení veřejného spořícího fondu i s názory jejich autorů, následně jejich srovnání v přehledové 

tabulce a konečně kapitolu 5, kde autor uvádí výpočty dopadů jednotlivých návrhů, přičemž 

posuzuje dvě možnosti alokace prostředků ve státním fondu – formou finančních trhů a formou 

financování vládních investic. I v závěru své práce autor zastává přísně „pozitivistický“ přístup a 

nevyslovuje svůj postoj k navrhovaným variantám. Jaké by bylo doporučení autora jako experta? 

Kterou variantu a proč by zvolil on sám?  

 

  

 



 

 

 

 

 

Celkové hodnocení: Doporučuji bakalářskou práci přijmout a hodnotit ji stupněm A (výborně).  

 

Praha, 2.9.2020      Miriam Kotrusová 


