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„ Možnosti vývoje českého důchodového systému“

Autor předkládá diplomovou práci na velmi aktuální téma. Dílo je logicky 

rozloženo na sedm kapitol a závěr.

V první kapitole diplomant precizně vymezuje penzijní systémy jako součást 

sociálního zabezpečení a zabývá se druhy financování, pouze při širokém výčtu 

možností financování důchodového zabezpečení opominul významný zdroj veřejných 

důchodových systémů: výnosy z veřejných účastí v podnicích generujících zisk.

Druhá kapitola přináší špičkově provedené srovnání průběžného a fondového 

penzijního systému včetně analýzy rizik. Asi omylem při přepisování je na str. 9 řádek 

22: „ ….agregátní poptávky,…agregátní poptávky…“ místo „…agregátní 

poptávky,….agregátní nabídky…“. Kapitola obsahuje i případovou ministudii. Je 

přesvědčivě dokumentováno, že demografické faktory nemají při volbě důchodového 

systému dominantní roli.

Třetí a čtvrtá kapitola popisuje současnou situaci v oblasti penzijních systémů 

České republiky. Popis je velmi kvalitní, pouze přejaté údaje o stavu populace do 

roku 2066 s přesností na desetinu procenta vzbuzují u oponenta obdiv, údiv až 

pochybnosti.



Podnětným se jeví v páté kapitole popsaný švédský NDC penzijní systém, 

který společně s dále popsaným holandským systémem ukazují, že architekti naší 

penzijní reformy jdou v evropském kontextu velmi specifickou cestou.

V šesté kapitole autor varovně ukazuje, jak velké znehodnocení aktiv 

penzijních fondů můžeme očekávat v krizích finančních a hospodářských.

Poslední kapitola polemizuje s vnucovaným názorem penzijních systémů jako 

jedné možnosti zabezpečení na stáří např. možností investicí do nemovitostí.

Diplomant předkládá velmi nadprůměrnou práci, ve které prokázal hlubokou 

znalost problematiky, schopnost srozumitelně a kultivovaně formulovat. Práce je 

přehledná včetně tabulek a grafů. Je použito velké množství literatury, u citací je 

někdy dle uvozovek jasné, co je citát a co ne, v ostatních případech se lze jen 

dohadovat.

Práci hodnotím jako výbornou až velmi dobrou.

Při přípravě na obhajobu diplomové práce doporučuji se soustředit zjm.  na:

- význam propopulační politiky pro penzijní systémy

- souběh starobního důchodu a pracovního příjmu

- význam parametru odpracovaných let (placení pojistného) pro nárok na 

starobní důchod

- odhad následujícího vývoje v ČR a doporučení autora práce
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