
Posudek konzultanta diplomové práce Stanislavy Nešporové „Věk potřebný pro nárok na 

starobní důchod – vývoj a determinanty ovlivňující jeho změny“

Věk potřebný pro nárok na starobní důchod patří k nejdůležitějším parametrům fungování 

prvního, průběžně financovaného veřejného pilíře českého důchodového systému. Byť si 

diplomantka vybrala téma jeho vývoje jako klíčové, zároveň si velmi dobře uvědomuje širší 

kontext jeho postavení a uplatnění v tomto pilíři. A ve své práci rozebírá jak technické, tak 

politické determinanty jeho stanovení v historickém a institucionálním kontextu vývoje české 

společnosti, s dílčími referencemi na odlišný vývoj na Slovensku po rozdělení československé 

federace.

K přednostem této diplomové práce řadím

 odborně adekvátní promítnutí praktické znalosti dané problematiky, podpořené 

autorčinými zkušenostmi ze zajišťování důchodové agendy na České správě 

sociálního zabezpečení, do jejího obsahu;

 logickou strukturaci textu do jednotlivých kapitol a subkapitol;

 důslednou práci s relevantními prameny, včetně na Karlově univerzitě již dříve 

obhájených diplomových prací;

 kritické ověření v úvodu formulovaných hypotéz, včetně specifikace limitů jejich 

možného přijetí v závěrečném shrnutí;

 bezchybnou editaci.

U pojednávání tak složité problematiky se samozřejmě vyskytnou i témata, hodná další 

rozpravy:

 Byly pokusy Ficových vlád omezit ministrem financí Ivanem Miklošem koncipovaný 

a Dzurindovou vládou na Slovensku zavedený II. pilíř motivovány jen odlišnou 

politickou ideologií? Nebyly hlavním motivem těchto pokusů hrozící enormní deficity 

veřejných financí, podobně jako tomu bylo v Polsku a v Maďarsku?

 Neztrácely české důchody dramaticky na hodnotě (ať už absolutně, nebo v relaci 

k průměrné mzdě) především v prvním pětiletí po roce 1989 díky vysoké inflaci? Text 

na straně 38 nabízí interpretaci, že tomu tak bylo průběžně už od roku 1968.

 Nebylo by záhodno opakovaně uváděné konstatování o kritice pomalé dynamiky růstu

věku odchodu do důchodu v ČR ze strany Evropské komise (viz str. 55, 72, 89 a 104) 

doplnit i opakovaným, explicitně odmítavým stanoviskem české vlády?



Za jedinou závažnější slabinu posuzované práce považuji způsob, kterým diplomantka 

uplatňuje zvolené teorie při výkladu a vysvětlení analyzovaných procesů. Činí tak při 

výkladu parciálních rozhodnutí či dílčích veřejně politických procesů spíše implicitně, bez 

výraznějšího pokusu o celkovou interpretaci provedených analýz.

Pokud se diplomantka uspokojivě vyjádří k výše uvedeným tématům, navrhuji její 

diplomovou práci hodnotit stupněm výborně.
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