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OVERALL ASSESSMENT (provided in English, Czech, or Slovak): 
 
Lukáš Platil se v bakalářské práci věnuje posledním dvaceti letům vývoje penzijního systému 
v Německu, Francii a Itálii. Nedávnou historii pečlivě popisuje; následně analyzuje rozložení 
inflace napříč socioekonomickými skupinami. 
Práce je velmi pečlivě zpracována. Autor načetl úctyhodné penzum literaturu k tématu. 
Práce je přehledná, grafy a tabulky vhodně doplňují text. Detailní informace jsou uvedeny 
v obsažných poznámkách pod čarou. 
Popisy jednotlivých reformních kroků ve třech zkoumaných zemích působí velmi 
kompaktním dojmem, autor cituje velké množství zdrojů, jde o velmi zdařilý komentovaný 
přehled problematiky. Totéž lze říci o přehledu literatury k tématu valorizace penzí. 
V závěrečné analytické části autor testuje shodnost míry inflace pro jednotlivé skupiny 
obyvatel. Je použit Studentův test pro párové výběry. Autor si je vědom zjevně omezení 
spojených s jeho použitím. 
 
Tok textu je plynulý, pouze je překvapivé, ovšem nikoli nutně chybné, že těžiště analytické 
části práce je zařazeno do přílohy. 
 
V práci je několik nepřesností a víceznačných obratů, nejvíce v jejím závěru, který se kvalitou 
výrazně odlišuje od zbytku práce, např.: 
 

-  str. 53 – „hluboko pod věkem zákonem daným“ „bude trvat dlouho“, „v krátké době“  
- Celý odstavec začínající slovy „I přes již ale zavedené reformy ale nejsou vyhlídky 

důchodových systémů v těchto státech nejlepší…“ (str. 54)  
- „neprobíhala nejlépe“ (str. 54) 
- „Hrozí proto, že někteří budou po odchodu do důchodu nepříjemně překvapeni.“ (str. 

54) 
- „za celé období je růst životních nákladů různých skupin velmi podobný“ (str. 55) 

 
Navrhovaná otázka k obhajobě: Souvisí dynamika a náplň penzijní reformy s pružností trhu 
práce? Pokud ano, jak? 
 

 
V případě úspěšné obhajoby navrhuji práci ohodnotit známkou výborně. 
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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 
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