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Aktuálnost tématu: Sledované téma demografického vývoje a reformy důchodového systému je
vysoce aktuální.
Cíle práce a jejich naplnění: Cílem předložené diplomové práce je popsat financování důchodů v
České republice, identifikovat problémy, zjistit jejich příčiny a navrhnout doporučení ke zlepšení
situace. Tento hlavní cíl má autorka pečlivě rozpracovaný do operativních cílů. V souladu
s výzkumnými cíli formulovala autorka výzkumné otázky, které zodpovídá v závěru práce.
Metodologie: Z hlediska výzkumného designu zvolila autorka vhodně formu případové studie.
Fenomén důchodového systému v jeho širších souvislostech zkoumá z hlediska místního a
časového vymezení, tj. od roku 1993 do současnosti, a to v rámci samostatné České republiky.
V práci je využita analýza dat a dokumentů a analýza právního rámce, dále anketní dotazníkové
šetření mezi českými zákonodárci a pro zjištění názorů žen na současný stav v oblasti penzí a
identifikaci faktorů ovlivňujících plánování rodičovství polostrukturované rozhovory s ženami
v produktivním věku. V práci jsou využity i pomocné heuristiky - SWOT analýza a analýza aktérů.
Výzkumný design má autorka pečlivě popsán a vysvětlen, představení využití jednotlivých metod a
heuristik je logické a transparentní. Autorka se opírá o relevantní metodologickou literaturu.
Obsah práce:

Práce je přehledně členěna a logicky strukturována. Po úvodních kapitolách

věnovaných již zmíněným cílům, výzkumným otázkám a metodologii se věnuje autorka
teoretickému ukotvení své práce, kdy vzhledem k zaměření vhodně zvolila teorii sociálního státu,
teorii solidarismu a ekonomické teorie - teorii klasické politické ekonomie, teorii Johna Maynarda
Keynese, neoklasickou ekonomii, novou keynesovskou ekonomii a socialistickou ekonomii.
Zatímco teorie sociálního státu, teorie klasické politické ekonomie, teorie Johna Maynarda Keynese
a teorie neoklasické ekonomie jsou opravdu velmi dobře zpracované a vztažené k tématu práce,
ostatní teoretická východiska představují spíše jen představení konkrétních hesel. Hodnotově svou

práci autorka vhodně ukotvuje konceptem kvality života a konceptem lidských práv. V teoretické
části práce autorka velmi dobře pracuje s relevantní odbornou českou i zahraniční literaturou.
Kvalitně je zpracována kapitola věnovaná demografickému vývoji v ČR. Autorka zde prokazuje
analytické dovednosti. V následující části práce autorka zasazuje důchodové pojištění do systému
sociálního zabezpečení v ČR a podrobně se věnuje zejména jeho vývoji. U představení průběhu
důchodové reformy předkládá autorka i názory expertů k dané problematice. Zde bych autorce
vytkla, že ne vždy se opírá o vhodné zdroje a hlavně často čerpá u konkrétních expertů jen ze zdroje
jednoho. Pro větší důvěryhodnost tvrzení by byla nutná práce s více dokumenty. Přínosný je přehled
důchodových systémů ve vybraných zemích, kdy autorka pracuje s řadou zahraničních zdrojů.
Velmi dobře je zpracována kapitola věnovaná aktérům důchodové politiky v ČR, kdy autorka
prokazuje nejen analytické schopnosti, ale i dovednost kritické reflexe a odborné argumentace.
Formální úprava práce: Studentka v práci prokazuje stylistickou dovednost, správně cituje. Velmi
oceňuji používání řady názorných tabulek a grafů. Formální úroveň práce je na velmi dobré úrovni.
Z hlediska celkového ohodnocení je nutno ocenit autorčin solidní vhled do sledované
problematiky a to, že zejména v analytické části odvedla velký kus práce. Navrhovaná práce
splňuje požadavky na diplomovou práci. Vzhledem k výše uvedenému hodnocení doporučuji
práci k obhajobě a navrhuji ji hodnotit jako „velmi dobrou“.
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