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1. Aktuálnost (novost) tématu 

 
Autor si zvolil téma, které lze označit za vysoce aktuální, a to zejména s ohledem na 
probíhající diskuse o nutnosti důchodové reformy v návaznosti na demografické změny a 
další faktory. Téma hmotného zabezpečení osob ve stáří sice není nové, je mu však 
v odborné literatuře neprávem věnována menší pozornost, a téma práce tak jednoznačně 
vítám.   

 
2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 

metody 
 
Téma lze hodnotit jako spíše náročné, a to s ohledem na složitost právní úpravy našeho 
důchodového systému, jakož i poněkud složitý vývoj diskusí o důchodové reformě 
v uplynulých desetiletích. Jeho náročnost dále zvyšuje komparace s cizíme právními řády. 
Mám za to, že autor potenciálu nabízeného daným tématem zcela využil a shromáždil 
dostatečné množství podkladů, s nimiž řádně pracuje zejména pomocí popisné a částečně i 
analytické metody.   

 
3. Formální a systematické členění práce 

 
Práce je členěna do kapitol, které na sebe logicky navazují.  

 
4. Vyjádření k práci 

 
 
Kritéria hodnocení práce 
 
Splnění cíle práce Cíl práce autor splnil.   

 
Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
práce z hlediska plagiátorství 

Nejsou mi známy žádné důvody, které by zakládaly 
pochybnosti o samostatnosti autora při zpracování 
tématu, a to i s ohledem na protokol o vyhodnocení 
podobnosti práce. Byť dle protokolu práce vykazuje 
jistou podobnost s jinými pracemi, spočívá tato 
podobnost zejména v citacích právních předpisů a 
jiných zdrojů, ustálených slovních spojeních a 
odkazech na legislativu a judikaturu.   

Logická stavba práce Stavba práce je logická a přiměřená jejímu formátu.  
Práce se zdroji (využití Autor pracuje s bohatou paletou domácích zdrojů. 



  

cizojazyčných zdrojů) včetně 
citací  

Zdroje jsou v práci korektně citovány. Pokud jde o 
komparativní kapitoly, paleta zdrojů je poněkud 
omezená a jde především o internetové stránky, i 
přesto se však zdá, že autor nasbíral dostatek 
informací.  

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Autor se komplexním způsobem zabývá 
problematikou důchodového systému v ČR a možné 
důchodové reformy. Přitom podává precizní výklad 
stávající právní úpravy včetně jejích přesahů do 
reality v naší společnosti i souvisejících právních 
instututů. Vyzdvihuji, že se přitom nevyhýbá i 
některým složitějším otázkám. Velmi zajímavé jsou 
pasáže, v nichž autor rozebírá judikaturu.  
 
Jako je tomu u řady diplomových prací, práce si 
zachovává spíše popisný charakter. Byl bych si se 
zájmem přečetl komplexnější stanovisko autora 
zejména k otázce důchodové reformy např. ve 
formě analýzy některých legislativních návrhů nebo 
vlastního návrhu podstatných bodů možných 
legislativních změn. O autorových názorech na 
zkoumanou problematiku jsem se toho nicméně 
moc nedočetl.   
 
Rovněž se domnívám, že autor ne zcela využil 
potenciál komparativní metody, kdy poznatky 
získané o jednotlivých zemích nejsou dále využity 
např. pro kritickou analýzu domácí právní úpravy 
nebo formulaci vlastních návrhů.  
 
Hloubku provedené analýzy i přes výše uvedené 
připomínky hodnotím jako dostatečnou.  
 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

K úpravě práce nemám žádných připomínek.  

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková i stylistická úroveň práce je dobrá a práce 
je psána čtivě. Jen zcela výjimečně jsem v práci 
narazil na překlepy.  

 
 

5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
 
Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě 

Práci doporučuji k obhajobě.  
 
V rámci obhajoby navrhuji, aby autor 
podrobněji pojednal o tom, jakým způsobem by 
se dle jeho názoru nová vláda měla postavit 
k problematice důchodové reformy a jaké 
konkrétní návrhy by měla dle jeho názoru 
předložit.     



  

 
Navržený klasifikační stupeň Výborně až velmi dobře dle výsledku obhajoby 
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