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Overal! Evaluation:
Bakalářská práce Lenky Pechové se zabývá d ůchodov ými systémy v České a Slovenské
republice. Autorka zvolila deskriptivní téma, čerpala z aktuálních pramen ů a ve své práci
prokázala, že danou problematiku poměrně dobře zvládla. Práce je přehledně členěná a
obsahuje názorné grafy a tabulky, ovšem jen minimum vzorc ů, Hlavní přínos práce tkví
v kvalitním popisu slovenského penzijního systému, včetně jeho posledních legislativních
úprav. Korektní je i popis českého penzijního systému včetně n ávrh ů na j eho reformu od
parlamentních politických stran z roku 2005. Argumentace autorky je povětšinou v pořádku,
s několika logickými a jazykovými nepřesnostmi. Kvalita práce s prameny j e ve spodní části
pásma tolerance, často chybí odkaz na zdroj (pramen) argumentu. Práci navrhuji ohodnotit
známkou "velmi dobře".
Práce Lenky Pechové je členěna do sedmi kapitol. Závěr je namísto shrnutí argumentu a
obsahu celé práce věnován "volné diskusi" na téma d ůchodová reforma bez jediného odkazu
na literaturu. Seznam literatury obsahuje mnohé překlepy (Hochmaister x Hochmeister, polici
x policy, ...) . Z celé práce je nejzdařilejší pátá kapitola o slovenské reformě.
U grafu Č. 1 na str. 11 je třeba jednoznačně uvést zdroj - o jakou projekci Eurostatu
konkrétně jde.
V 3.odst. na str. 11 chybí odkaz na zdroj myš/enky "Bývá pravidlem, že ... získává jedinec
vyšší dávky než v prvním pilíři". Dále není zřej mé, zda j e tomu tak díky vyššímu zhodnocení,
anebo díky vyšší příspěvkové sazbě.
Na posledním odstavci na str . 11 lze dokumentovat významnou slabinu této bakalá řs ké práce.
Je jí relativizace hypoté z pomocí výraz ů jako "většinou", "obyčejně" , "dost často" ,
"dostatečně", a to (1) bez zm ín ě n í autora takové relativizace hypotézy a (2) bez definování
př ípad ů, pro něž hypotéza neplatí. Viz např. větu "Většinou dostatečně netrestá předčasné
odchody do d ůchodu ..."
V 6.odst. na str. 13 je zaveden pojem .notíonal funding", se kterým se dále ji ž nepracuje; dále
je v práci ji ž používán standardní výra z .notional defined contribution system".
U tabulky Č. 1 na str. 15 není uveden zdroj .
Zda je penzijní systém udržitelný, nezávisí na absolutní výši jeho deficitu a implicitního dluhu,
nýbr ž na jejich relativní výši k HDP! (po známka pod ča ro u č.9 na str. 18)
Tvrzení na str . 20, "Snižování výdaj5 má na trh prácedaleko menší dopad než zvyšování
přísp ěvk ů do systému ." není vyargumentované.
Myšlenky v 1. a 2. odst. na str. 23 na sebe dobře nenavazují.
Argument v 1. větě ve 3. odst. na str. 24 by potřeboval lépe vysvětlit; přípustková vedlejší
věta v ůbec není na místě.
Poslední odstavec podkapitoly 3.3.2 na str . 25 je redundantní.
Tvrzen í v posledním odst. na str. 25 " ... ze mě ... se s následným vypořádáním s dluhem
potýkaly velmi těžce (např. Polsko, Maďarsko)." je očividně subjektivní. Je třeba přesvědčivě
vysvětlit, proč si to autorka myslí, anebo alespoň uvést odkaz na zdroj myšlenky.
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Pro posílení argumentace ve 3. odst. na str.37 by bylo vhodné uvést pr ům ěrnou věkovou
skladbu v celé EU a očekávaný demografický vývoj v EU.
V grafu č. 6 na str. 39 neníjasné, zda vel i čina na ose x je podíl hrubé či čisté penze vzhledem
k hrubé m zdě .
Na straně 52 je výraz "transa kčn í náklady" opakovaně použit ve významu .tra ns řo rmační
náklady" .
Úvod ke kapitole 6 je velmi přehl edný a logicky uspořádaný.
Na str. 57 je použita zkratka "VAT' jako ekvivalent pro nepřímé daně . Avšak zkratka VAT se
běžně používá jen pro daň z přidané hodnoty, tedyjen jednu ze skupiny nep římýc h daní.
Víceznačn é výra"DI .Iíberální" a .radlkálnř' (str. 64) je třeba definovat, anebo je rad ěji
nepoužívat. Vágní formulace jako "rychlé zv ě tšov áni' (str. 64) též do bakal á řské práce ne pa tří.

Možné otázky pro obhajobu:
Která věková skupina by měla nést transformačn í náklady přechodu k (částečně) fondovému
systému?
Jaký je hlavní účel penzijního systému? Do jaké míry ho plní jednotlivé druhy penzijního
systému (pr ůb ě žn ý PAYG, NDC, FF)?
Jaké jsou výhody a a jaká jsou rizika univerzální zar učené penzijní dávky?
Bakalá řská práce Lenky Pechové je sourodým celkem, který povětši nou reflektuje soudobou
literaturu a přináší shrnutí relevantních arqurn ent ů, Slabá místa práce jsou především v těch
pasážích, kde převládají vlastní autorčiny myšlenky; ty jsou ča sto vysvětlovány poněkud
zdlouhavě a kostrbatě. Čitelnosti textu by rozhodně prospělo převést některé myšlenky do
vzorců. Práci navrhuji ohodnotit známkou "velmi dobře" .

SUMMARY OF POINTS AWARDED (for the exp/anation of categories and
p/ease, see be/ow):
CATEGORY
Oua/itv o ť Research
Claritv and Readabi/itv
Cantent/Oua/itv o ť ldeas
Oraenir stion & Deve/aoment
ManuscriotForm
TOTAL POINTS
LEITER GRADE

POINTS
24/30
6/10
27/40
9/15
4/5
70
B

<PhDr. Petr Hedbáv';ý>
Eva/uated on:
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Exp/anation o{ cateqories and scate:
QUALITY OF RESEARCH: The thesis demonstrates tne author 's full understanding and command ar current
literature and he/she uses it competently. The topic of the thesis is well struaured and methods used are proper
and relevant to the research question being in vestigated. A full and accurate analysis of thesis stetement, from
both a theoretical and applied perspective, is provided.

30

Weak

Middle

Strong

27

24

21

18

lS

12

8

4

o

CLARITY AND READI8ILrry: Ease of readability; appropriate use of language and style ťor tne rhetorical
content; darity of sentences (reader doesn't get lost; minimum need for slowing down ar re-reading) ls
appropriate/y demonstrated Professional level of English expression is evident (Iimited amount ar non-nstive
language to English translation is detectable).

10

Weak

Middle

Strong

9

8

7

6

5

3

2

1

o

CONTENT/QUALITY OF I DEAS: A range and depth of exposition; an appropriate sense of complexity of the
topic; appropriate analysis ar the thesis statement; and an accurate understanding of theoretical concepts is
demonstrated A full discussion of applicable and relevant theories stylized data is included. Origina~ creative
thought is provided and evident. Demonstrates critical thinking and analysis with application ar theory and
student 's abi/ity to draw condusions based on their knowledge, ski/ls and research.

40

Weak

Middle

Strong

36

32

28

24

20

lS

10

S

o

ORGANI ZATION AND DEVELOPMENT: The paper demonstrates a logical and c1ear arrangement of ideas; an
eťťective use of transitions; a unity and coherence of paragraphs; and a c1ear development o ť ideas through
supporting detail and evidence. The reader is successfully oriented to tbe subject, putpose, methodology, and
structure ar tbe report; an overview of the whole is included; the reader's attention and interest is engaged. The
thesis statement is c1early and definitively stated wlthout ambiguity. The conclusion is strong and retlea ive of the
work as a whole.

lS

Weak

Middle

Strong

13

12

10

8

6

4

2

o

MANUSCRI PT FORM: tne appropriate manuscript form and style for the rhetorical content; a orotessions!
image; an appropriate use ar headings and sub-headings; an appropriate rormat for graphs and tables; an
effective rererencing of graphs and tables in the text; complete and accurate bibliography documented to support
the applied research; and the overa/l impact o ť document design is considered.
Weak

Middle

Strong

S

4

3

2

1
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