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Bakalářská práce Veroniky Šárkové se zabývá srovnáváním důchodové reformy, a to se zaměřením 

na zavádění II. pilíře v České republice a na Slovensku. Jedná se o téma mimořádně aktuální 

vzhledem k probíhající reformě tohoto systému v ČR. Na Slovensku funguje II. pilíř již řadu let a je 

proto zajímavé podívat se na to, zda a jak se jeho zavádění, podoba, financování liší od situace 

v ČR.   

 

Hlavním cílem této práce je identifikovat základní podobnosti a odlišnosti II. pilíře v obou 

republikách. Práce by měla vycházet z teorie path dependancy, která zdůrazňuje roli tradice a 

historických řešení v systémech sociální ochrany. Vzhledem k tomu, že schéma II. pilíře 

důchodového systému patří k úplně novým institucím, není zvolená teorie úplně vhodná. Ve 

výzkumných otázkách autorka uvádí, že se zaměří i na roli aktérů při zavádění této reformy, což pak 

následně v textu nedělá.    

 

Bakalářská práce sleduje jasnou strukturu, kde autorka nejdříve popisuje podobu důchodového 

systému ve společném státě, pak jeho současnou podobu v obou republikách a následně se věnuje 

jeho reformě a zavádění II. pilíře v obou republikách.  

 

Hlavní metodou bakalářské práce V. Šárkové je analýza dokumentů. Škála relevantních dokumentů 

týkajících se zavádění II. pilíře důchodové reformy je dle popisu na (str. 9-10) dostatečně široká. 

Reálně (viz seznam použité literatury) však práce vychází zejména z legislativy a veřejně-politických 

dokumentů obou ministerstev, vlády, Sociální pojišťovny na Slovensku a ČSSZ v ČR. Úplně chybí 

dokumenty renomovaných mezinárodních institucí (OECD, WB, EU, IMF), které však autorka 

v metodologické části uvádí jako významný zdroj dat. Jedinou odbornou, resp. výzkumnou 

publikací je studie VUPSV z roku 2011. 



 

 

 

 

Autorka popisuje, jaké dokumenty zkoumala, ale postup jejich zpracování pro účely jejího výzkumu 

je poměrně nejasný. Autorka uvádí, že „Pro přečtení vybraného dokumentu jsem dle vybraných 

kritérií posoudila, zda ten daný dokument použiji do srovnávací analýzy, či bude použit ke studiu 

dokumentů“. (str. 10)  

 

Bakalářská práce shrnuje podobnosti i rozdíly v nastavení II. pilíře důchodového systému v obou 

zemích, ale zůstává na příliš popisné a kompilační úrovni. Naznačuje určité faktory, které podobu 

tohoto systému v obou zemích ovlivňuje, a to zejména faktory politické povahy, ale více se tím 

nezabývá. Rovněž chybí pohled na reformu z hlediska odborníků a výzkumníků.  

 

V práci se vyskytují i drobné nesrovnalosti, např. nesprávné označení ministerstev (str. 10), 

opakování celého odstavce z úvodu práce v metodologické části na str. 24. Na str. 16 autorka tvrdí, 

že „Již po rozdělení ČSR se tehdejší vláda neměla příliš k vytváření legislativy nutné pro reformu 

regionální správy a samosprávy, což poté vedlo k účinnému pozastavení dalších reforem v sociální 

politice“. To je sice pravda, ale pro zavedení II. pilíře důchodové reformy nebylo nutné nejprve 

reformovat regionální správu a samosprávu.  V práci se některé informace, zejména popisující 

strukturu tří pilířů důchodového systému opakují, jak v kapitole 5., tak v kapitole 6. Na str. 19 

autorka říká, že „Účastník má povinnost platit odvody do II. pilíře pouze tehdy, bude-li povinen 

platit pojistné do I. pilíře“. Domnívám se, že nejde o správné tvrzení, protože jinak by byli všichni 

občané účastníky II. pilíře, neboť účast v I. pilíři je povinná pro všechny ekonomicky aktivní osoby.  

 

Domnívám se, že navzdory uvedeným výhradám bakalářská práce Veroniky Šárkové splňuje 

požadavky na tuto práci kladené na ISS, z toho důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě a 

hodnotit ji známkou „dobře“. 
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