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Diplomová práce se zabývá problematikou starobního důchodu, která je významným 

institutem pro zajištění seniorů. 

    Rozsah diplomové práce včetně úvodu a závěru je 66 stran. Práce má pět kapitol, 

které se dále člení a je doplněna tabulkami, které ji vhodně doplňují.  Nechybí ani  

seznam  zkratek ani seznam použité literatury a pramenů. 

     První kapitola diplomové práce uvádí definice pojmů, které jsou v práci 

používány, dále uvádí jednotlivé druhy důchodových systémů a také způsoby 

financování sociálního zabezpečení a představuje důchodový systém v České 

republice včetně právní úpravy. 

     V další kapitole se diplomantka věnuje historickému vývoji důchodového pojištění 

v Českých zemích počínaje obdobím od 18. století až do současnosti. 

     Třetí kapitola se zabývá současnou právní úpravou starobního důchodu, 

jednotlivými podmínkami nároku, výší a výpočtem tohoto důchodu a také organizací 

a řízením ve věcech  důchodového pojištění.

     Čtvrtá kapitola představuje systém  starobních důchodů v USA a na Slovensku.

     Poslední pátá kapitola se zabývá důchodovou reformou z pohledu současné 

situace a uvádí některé teorie.

     Z formálního hlediska je diplomová práce  přehledná a  logicky členěná. Působí 

vyváženým dojmem. Příloha obsahující tabulky diplomovou práci vhodně doplňuje. 



     Z věcného hlediska je třeba především ocenit přístup diplomantky ke zpracování 

zvoleného tématu. Neomezila se pouze na seznámení se současnou právní úpravou  

starobního důchodu a historický vývoj důchodového pojištění, ale provedla 

seznámení s úpravou tohoto institutu v USA a na Slovensku, přičemž diplomovou 

práci obohatila o své vlastní názory. Rovněž velice zajímavé jsou teorie uváděné 

v poslední kapitole k důchodové reformě. 

     Názory diplomantky vyjádřené v diplomové práci jsou někde velmi otevřené až 

kriticky (viz např. str. 54), což však nelze hodnotit negativně.

     Z věcného hlediska nemá diplomová práce žádné zásadnější nedostatky. Je 

možno konstatovat, že vytýčený cíl diplomové práce se podařilo splnit. Je zřejmé, že 

diplomantka projevila při jejím zpracování skutečný zájem o zvolené téma. 

     Diplomová práce vzhledem k výše uvedenému splňuje všechny požadavky a proto 

ji doporučuji k obhajobě.

     Při obhajobě diplomové práce by bylo účelné, aby diplomantka blíže rozvedla své 

názory na funkci rodiny při zabezpečení seniorů.

V Praze dne 31. srpna 2012                                                                  

JUDr. Jana Zemanová

konzultant diplomové práce
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