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Předložená diplomová práce se zabývá aktuálním tématem potřeby reformy českého 
důchodového systému a možnostmi i předpoklady jeho budoucího vývoje. Autor se tímto 
tématem zabývá nejen v národohospodářské (makroekonomické) rovině, ale i na základě 
rozboru modelových příkladů výhodnosti jednotlivých variant důchodového pojištění pro 
různé druhy pojištěnců, tj. v rovině mikroekonomické, a vedle teoretického rozboru reforem 
zahrnuje i empirický rozbor penzijních systémů. Pozornost věnuje i mezinárodních 
zkušenostem s reformami penzijních systémů, a to na příkladech Švédska a Holandska. 
Analýza tohoto typu zatím nebyla v české literatuře soustavně provedena. 

Práce je rozdělena do úvodu, 7 kapitol, závěru a seznamu literatury včetně dalších zdrojů., 
použitých pramenů a příloh. Její členění je logické a odpovídá zpracovávanému tématu. 

V úvodu autor vymezuje cíl práce, kterým je zdůvodnění nutnosti reforem důchodového 
systému a analýza hlavních variant jeho vývoje včetně jejich předpokladů. Prvá kapitola práce 
se zabývá teorií důchodového zabezpečení ve stáří a hlavními rysy jednotlivých důchodových 
systémů, a to především z hlediska jejich financování. Druhá kapitola podrobně porovnává
průběžný a fondový systém penzijního zabezpečení. Ve třetí kapitole je charakterizován stav 
penzijního systému v ČR na prahu jeho reforem, ve čtvrté je nastíněna důchodová reforma, 
která vstoupila v platnost počátkem letošního roku. 

Porovnatelné zahraniční reformy jsou ilustrovány v páté kapitole práce. Šestá kapitola 
diplomové práce se zabývá aktuální problematikou dopadu mezinárodní finanční krize na 
důchodové systémy, sedmá kapitola představuje alternativní ekonomické i sociální způsoby 
zabezpečení pro stáří. 

Závěr práce rozebírá hlavní ekonomické i demografické souvislosti důchodových systémů a 
předpoklady úspěšného přechodu od průběžného systému k fondovému. Správně konstatuje 
společné podmínky i specifické fungování průběžného i fondového financování a shrnuje 
inspirace z reforem důchodových systémů provedených ve světě.

Na diplomové práci je třeba ocenit volbu tématu, velmi dobrou úroveň jejích teoretických 
východisek i samostatnou analýzu, o kterou se autor opírá. Práce je psána přehledně a čtivě, je 
zpracována s obvyklým vědeckým aparátem (seznam literatury a pramenů, citace, tabulky, 
grafy pod.). Po obsahové i formální stránce splňuje všechny podmínky kladené na
diplomovou práci. 
.



Diplomovou práci pokládám proto po odborné i formální stránce za kvalitní a dobře 
pracovanou a doporučuji ji k ústní obhajobě. Jako její hodnocení navrhuji výborně.
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