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PosUDEK oPoNENTA D|PLoMovÉ pnÁcE

Aktuálnost (ttovost) tématu

Diplomantka sí jako téma své dip|omové práce vybra|a prob|ematiku spojenou s důchodovou
reformou, která vstoupila v účinnost začátkem roku 2013, konkrétně pak pojistného na
důchodové spoření. Právě vzh|edem k novosti celého institutu druhého pi|íře důchodového
zabezpečení považuji toto téma za vhodně zvo|ené pro zpracování.

Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jeiich zpracování
a použité metody

Zvo|ené téma předpok|ádá zna|osti nejen finančního práva, včetně rozpočtového práva, a|e
také práva sociá|ního zabezpečení, přínosné jsou také ekonomické zna|osti. Vzh|edem
k aktuá|nosti problematiky zatím nedochází k příliš časté publikaci odborných prací (zejm.
monografií) na dané téma. Kromě zdrojů dostupných v české republice je možno použít
k obecným otázkám důchodového zabezpečení i zahraničích publikací' Da|o by se shrnout, že
vstupní údaje jsou vce|ku dobře dosažite|né. Dip|omantka vhodně v úvodu své práce uvádí
metody vědecké činnosti, které ke zpracování své práce hod|á použít, ve skutečnosti se pak
jedná zejména o analýzu a deskripci.

Formální a systematické čIenění práce

V|astní práce svým rozsahem sp|ňuje požadavky k|adené na dip|omové práce, když má 66 stran
vlastního textu. Ved|e úvodu a závěru má předkládaná práce čtyři kapitoly, které se následně
č|ení do podkapito|' Systematika práce je zvolena poměrně vhodně, č|enění kapito| působí
vyrovnaným dojmem'

Vyjádření k práci

Předk|ádanou práci je možno považovat za ve|mi kvalitní. Diplomantka si vhodně zvo|i|a
relativně užší téma, které ji dovo|uje na požadovaném rozsahu přinést poměrně hlubokou
analýzu. I proto volbu tématu hodnotím jako ve|mi vhodnou. Této pří|ežitosti diplomantka také
vyuŽi|a a velmi systematicky ve své práci přináší komp|exní přeh|ed všech podstatných aspektů
důchodového spoření. Z drobných nedostatků práce mohu uvést nás|edující. Mírně matoucíje,
pokud btýva|é penzijní připojištění dip|omantka označuje za druhý pilíř (1. odstavec na str. 3)
systému v ČR fungujícího do konce roku 201.2. l v té době by|o penzijní připojištění považováno
za třetí pi|íř. Dále |ze zmínit termino|ogicky ne zce|a přesné označenízákona o daních z příjmů
za ,,zákon o dani z příjmů,, na str. 23. Pokud jde o formá|ní otázky, |ze zmínit občasné
neukončování poznámek pod čarou tečkami, ponechávání hypertextorných odkazů
v poznámkách pod čarou, občasné nevk|ádání mezer mezi znak ,,5,, a čís|ovkou (např. na str. 7,
na str. 32).

Kritéria hodnocení práce

Sp|něnící|e práce I Lze konstatovat, že dip|omantka v rámci zpracování
nila cí|, ktený si stanovi|a v úvodu.



Samostatnost při zpracování
tématu včetně zhodnocení
,,Protoko|u o vyhodnocení
podobnosti závěrečné práce,,
v systému Theses.cz

Toto téma dosud by|o jako absolventská práce
zpracováváno jen ojedině|e. Autorka diplomové práce
přistoupi|a ke zpracování práce samostatně. Na zák|adě
vyhodnocení podobnosti práce v systému Theses.cz |ze
konstatovat, že práce nevykazuje shodu s žádnými
srovnávanými dokumenty.

Logická stavba práce Pokud jde o systematickou stránku a logickou stavbu,
práce působí vyváženým dojmem.

Práce s |iteraturou (využití
cizojazyčné |iteratury) včetně
citací

Diplomantka využi|a pří zpracování své práce ce|ou řadu
zdrojů, a to téměř výlučně českých. Přitom se
domnívám, že, ačko|iv předmětem její práce je český
právní institut, by|o by možno použít zejména
k obecným otázkám i zahraniční zdroje informací
(nebereme-|i v potaz zdroje s|ovenské). Literatura je
citována v souladu s citační normou.

H|oubka provedené analýzy (ve
vztahu k tématu)

Hloubku provedené ana|ýzy |ze ve vztahu k tématu
považovat za zceIa dostatečnou.

Uprava práce (text, grafY,
tabulky)

Formální úprava práce je ve|mi dobrá, práce je vhodně
dop|něna barevnými grafi7 a tabu|kami. Jako drobný
nedostatek Ize např. zmínit různou veIikost písma
v poznámkách pod čarou (srovnej pozn. 8, 9, 10).

Jazyková a sty|istická Úroveň Pokud jde o jazykovou a sty|istickou stránku, je práce na
nadprůměrné úrovni, ačkoIiv se autorka určitým
pochybením zcela nevyhnu|a (např. ,,automatický,, na
str. 10, ,,mě|y,, na str. L4, ,,jisti,, na str. 60).

Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě

Může diplomantka ozřejmit, když na str. 5 uvádL že ,,Nebudou-|i mít fondy potřebný počet
účastníků, budou zrušeny a jejich klienti převedeni do služeb jiného z fondů,., což je vzh|edem
k aktuá|nímu uývoji dosti pravděpodobné, jak proběhne proces ,,rušení,, v případě, že
požadovaného počtu účastníků nedosáhne ani jedna penzijní spo|ečnost?

Doporučení/nedoporučení práce k obhaiobě Tuto diplomovou práci doporučuii k obhaiobě.
Navržený klasifikační stu peň Navrhuji hodnocení uýborně až ve|mi dobře, a to

v závis|osti na průběhu obhajoby práce.

V Praze dne 12. ledna 2014
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