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OVERALL ASSESSMENT (provided in English, Czech, or Slovak): 

 
Tato práce velmi obšírně analyzuje doplňkové penzijním spoření v České republice a odhaduje jejich 
změnu spojenou s reformou provedenou v roce 2013. Autor ukazuje, že výše příjmu, věk, vzdělaní a 
ekonomická aktivita účastníka mají kladný efekt jak na pravděpodobnost účasti, tak na očekávanou 
výši příspěvků. V souvislosti s reformou z roku 2013 autor neidentifikoval důkazy potvrzující významný 
dlouhodobý efekt na míru účasti v doplňkovém spoření. V případě příspěvků byl zjištěn pozitivní efekt 
intervence napříč všemi populačními skupinami, avšak největší reakce byla zaznamenána v případě 
starších a více vzdělaných jedinců. 
 
Text splňuje všechny formální náležitosti, je napsán srozumitelnou angličtinou a má logickou strukturu. 
Revize literatury je možná až příliš obsáhlá (15 stran): zdá se mi, že některé detailní rešerše nejsou 
úplně relevantní pro danou práci. Podobně deskriptivní statistiky zabírají 15 a regresní analýza 16 
stran práce: čtenáři se v množství údajů velmi těžko orientuje, co je významné a co nikoliv. Celá práce 
na mne působí spíše jako produkt odboru ministerstva než jako akademická práce (Jednou z ctností 
akademika je, že je schopen určit a poté představit jen to významné).  
 
Po obsahové stránce jsem se nedokázal ztotožnit s autorovými argumenty, proč nemohl nedesignovat 
„natural experiment“ a identifikovat kontrolní skupinu pro svou analýzu. Toto by autor mohl rozebrat 
během obhajoby. Dále by mohl navrhnout možné úpravy penzijní schématu, které povedou k vyšší 
efektivitě státní podpory. 
 
 
I přes drobné výhrady k prezentaci postupu a výsledků (které jsou spíše doporučením pro další práci 
s manuskriptem než přímou kritikou) je práce kvalitní a zaslouží si výborné hodnocení. Navrhuji tedy, 
aby tato diplomová práce v případě úspěšné obhajoby získala hodnocení 1 (výborně). 
 
 

 
SUMMARY OF POINTS AWARDED (for details, see below):  
 

CATEGORY POINTS 

Literature                     (max. 20 points) 16 

Methods                      (max. 30 points) 25 

Contribution                 (max. 30 points) 25 

Manuscript Form         (max. 20 points) 17 

TOTAL POINTS         (max. 100 points) 83 

GRADE                          (1 – 2 – 3 – 4) 1 
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EXPLANATION OF CATEGORIES AND SCALE: 

 
LITERATURE REVIEW: The thesis demonstrates author’s full understanding and command of recent literature. 
The author quotes relevant literature in a proper way. 
 
Strong  Average  Weak 
20  10  0  
 
 
METHODS: The tools used are relevant to the research question being investigated, and adequate to the author’s 
level of studies. The thesis topic is comprehensively analyzed.  
 
Strong  Average  Weak 
30  15  0  
 
 
CONTRIBUTION:  The author presents original ideas on the topic demonstrating critical thinking and ability to 
draw conclusions based on the knowledge of relevant theory and empirics. There is a distinct value added of the 
thesis. 
 
Strong  Average  Weak 
30  15  0  
 
 

MANUSCRIPT FORM: The thesis is well structured. The student uses appropriate language and style, including 
academic format for graphs and tables. The text effectively refers to graphs and tables and disposes with a 
complete bibliography. 
  
 
Strong  Average  Weak 
20  10  0  

 
 
Overall grading: 

 
TOTAL POINTS GRADE   

81 – 100 1 = excellent = výborně 

61 – 80 2 = good = velmi dobře 

41 – 60 3 = satisfactory = dobře 

0 – 40 4 = fail = nedoporučuji k obhajobě 

 


