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OVERALL ASSESSMENT (provided in English, Czech, or Slovak): 
 
 
Práce se je z větší části (části 1 a 2)  studií penzijních systémů tří největších evropských ekonomik 
(Francie, Itálie, Německo) a jejich reforem za posledních 20 – 30 let. Tématicky jinak zaměřena je část 
3 (část 3 + p říloha č. 5 s výpo čty),  která se zabývá problémy týkajícími se valorizace penzí a využití 
CPI jako základu pro valorizaci.  
 
Problematika práce je rozdělena následovně:  

1) První a druhá část se zaměřují na problémy jimž čelí reformní procesy ve snaze dosáhnout 
udržitelnosti systémů. Autor komplexně popisuje úspěchy a neúspěchy reforem, podstatné 
překážky a zvolené strategie.  

2) Autor nicméně zdůrazňuje, že, navzdory nutnosti dosáhnout udržitelnosti, se penzijní systémy 
nemohou vzdát svého zásadního úkolu, kterým je zabránění nepřijatelnému poklesu kupní síly 
penzistů a je tedy „nutné uvažovat i o tom, nakolik budou důchodové systémy plnit jeden ze 
svých hlavních úkolů – minimalizovat riziko chudoby mezi starými občany.“ (s. 41) Touto 
problematikou se zabývá 3. část. Zde autor pokládá za klíčovou otázku valorizaci důchodů, 
protože právě valorizace zajišťuje aby neklesala důchodcům kupní síla. Autor se soustředí na 
problémy, se kterými se penzijní politika potkává ve vztahu k používání CPI jako základu pro 
valorizaci. 

 
Silné stránky práce: 
 
Práce obsahuje v každé ze tří částí autorův originální přínos: první část je kvalitní analýzou politik a 
druhá část reformních zkušenosti tří významných zemí, třetí část obsahuje vlastní analýzu dat, v níž 
autor zkoumá míru možné odchylky celkové inflace od inflace pro skupinu pobírající penze.  
 
Na práci jsem zejména ocenil, že je z ní zřejmé, že se autor dobře zorientoval v teoretických otázkách 
týkajících se této oblasti, jak ve vztahu k sociálním politikám, tak ve vztahu k problematice používání 
cenových indexů jako ukazatele změn kupní síly. 
 
V příloze č. 5, která představuje vlastně jednu z klíčových částí práce, autor analyzuje CPI pro různé 
spol. skupiny ve Francii, Německu, a Itálii, což dle autora nebylo dosud provedeno. Tato analýza je 
odpovědí na otázku, zda je možné pro valorizaci důchodů použít celkovou inflaci, či zda je nutné 
použít ukazatel spočítaný pro danou skupinu.  
 
Práce obsahuje jak analýzu politik, tak i práci na základě dat (v části analyzující rozdíly celkových a 
skupinových CPI), takže splňuje požadavek na vlastní přínos. 
 
Práce je po formální stránce velmi kvalitně zpracována. Co se týče zdrojů, autor se opírá jak o vlastní 
analýzu dat tak o široké spektrum literatury z dané oblasti.  
 
 
Slabiny: 
 

- Na práci by bylo možné zlepšit především prezentaci v úvodu a provázání obou částí, 
nicméně se jedná pouze o formální připomínku, protože obě části mají zřejmou hodnotu samy 
o sobě. 

- Úvod je celkem stručný a možná dostatečně nevysvětluje proč je z hlediska „plnění účelů 
penzijních systémů“ zvolen právě problém valorizace. Domnívám se, že by v úvodu mohla být 
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předložena lepší diskuze „účelů“ penzijních systémů a vysvětlení proč je valorizace klíčová. 
Dá se předpokládat, že mechanismus valorizace a jeho dopady sociální partneři zohledňují při 
vyjednávání, je tedy opravdu skutečným problémem z hlediska ohrožení zájmů 
vyjednávajících stran či jde jen o technický problém vedlejšího významu? Je valorizace 
klíčovým jádrem sporu, či je vedle zásadnějších hodnot pouze o technickou okrajovou 
záležitostí? 

- V úvodu je výběr studovaných ekonomik odůvodněn jejich velikostí, nejsem si ale jist, zda je 
z hlediska studia penzijních systémů velikost relevantním kitériem, případně proč. Jde o účel 
analýzy: jak autor obecně definuje účel své analýzy ve vztahu k volbě tří zkoumaných 
systémů? 

- V částech zabývajících se historickým přehledem reforem jsem měl dojem, že způsob citace 
zdrojů je trochu redundantní. U objektivních historických faktů není myslím nutné vždy uvádět 
zdroj. 

 
 
Otázky k obhajobě: viz podtržené otázky výše. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUMMARY OF POINTS AWARDED (for details, see below):  
 
CATEGORY POINTS 

Literature                     (max. 20 points) 20 

Methods                      (max. 30 points) 30 

Contribution                 (max. 30 points) 25 

Manuscript Form         (max. 20 points) 15 

TOTAL POINTS         (max. 100 points) 90 

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 

 


