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Diplomovou práci paní Anny Slámové  hodnotím podle níže uvedených kritérií následovně: 

 

1. náročnost tématu se zřetelem na získávání informací a  na samotné řešení problému 

Diplomantka si zvolila za předmět své diplomové práce značně aktuální problematiku, která je 

jedním z citlivých klíčových problémů reformy veřejných financí v ČR. Iniciace volby tématu 

vznikla na straně diplomantky, což se po celou dobu zpracování práce ukázalo být jedním 

z významných motivačních faktorů. Diplomantka pracovala  samostatně, iniciativně a pravidelně se 

mnou  problémy práce konzultovala. Vznikla tak velmi zajímavá a užitečná práce. K tématu 

existovaly dostupné informace, které však bylo potřebné zpracovat v kontextu výzkumného 

předmětu diplomové práce. 

 

2. věcný přínos práce a její přidaná hodnota 

Práce je zjevně přínosná.  Přínos spatřuji v provedené analýze  příjmů důchodového účtu, která 

vede k pochybnostem nad implementací institutu slev na pojistném u zaměstnavatelů (plošností 

jeho zavedení). Taktéž diplomantka zdůvodňuje, že legislativní opatření přijatá v rámci 

protikrizového balíčku nevedla ke  zmírněním dopadů hospodářské krize na jednotlivé firmy. Přínos 

práce spatřuji i v oblasti možného pedagogického využití jako zdroje informací pro studenty 

zabývající s problémy veřejné ekonomie a veřejných financí. 

 

3. stanovení výzkumných otázek a jejich zodpovězení 

Diplomantka si stanovila čtyři klíčové výzkumné otázky, jejichž podstatou je  prozkoumání 

struktury pojistného a faktorů ovlivňujících odvod plateb do systému v období 2007  - 2010, 

analýza legislativních změn na výběr pojistného, dopad výběru pojistného na rozpočtovou a fiskální 

politiku a vliv legislativních změn (2007 – 2012) na bilanci příjmů sociálního zabezpečení a výdajů 

na důchody. Konstatuji, že výzkumné otázky byly zcela vyřešeny.  

 



 

 

 

 

4. struktura práce 

Struktura práce odpovídá předmětu zkoumání, stanoveným cílům a výzkumným otázkám. 

Konstatuji, že struktura práce je logicky skloubená. 

 

5. věcná správnost a přesvědčivost argumentace 

Diplomantka prokazuje odbornou erudici  k analýze problémů veřejné a sociální politiky. Opírá se 

přitom o rozsáhlou literaturu a prokazuje, že dovede s danými informacemi tvořivě pracovat. 

Její argumentace je přesvědčivá a potřebně věcně orientovaná k předmětu a cílům zkoumání. 

 

6. propracování a aplikace teoretických východisek a přístupů 

Diplomantka volí vhodná teoretická východiska.  Východiskem je koncept státu a jeho funkce 

zajišťované nástroji hospodářské a sociální politiky. Koncept diplomové práce je ukotven i v teorii 

sociálního práva a konceptu byrokracie. 

 

7. zvolený metodologický přístup a aplikace jednotlivých metod 

Diplomová práce je založena na původní analýze dokumentů, sekundární analýze dat a analýze 

aktérů. Anna Slámová prokazuje, že tvořivě ovládá obecně vědní i speciálně vědní metody  

zkoumání. Používá zejména analýzu dokumentů, sekundární analýzu dat a analýzu událostí.  

 

8. využití literatury a dat 

Anna Slámová prostudovala značně rozsáhlou literaturu (viz seznam literatury). Prokazuje, že ji 

dovede kriticky a tvořivě využít. Vedle knižních zdrojů byla využita i data z Českého statistického 

úřadu a MPSV. Vznikla tak velmi zajímavá a přínosná práce, kterou samotná autorka považuje za 

orientační výzkum 

 

9. stylistika a formální zpracování práce  

Diplomová práce splňuje nejen všechny obsahové i formální náležitosti. Kladně hodnotím formální 

úpravu, funkční použití grafů a tabulek. Nemám proto k práci žádné podstatné připomínky či 

výhrady. 

 



 

 

 

 

 

Závěr: 

Diplomovou práci doručuji k obhajobě. Hodnotím ji známkou „výborně“. 

 

V Praze, 2. června 2012 

 

                                                                     Prof. PhDr. František Ochrana, DrSc. 

 
 


