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1) Věcný přínos práce i přidaná hodnota práce jsou velmi nízké – vzhledem k několikerým 
nepřesnostem a zavádějícím tvrzením. 

 

2) Stanovení výzkumných otázek a jejich zodpovězení – otázky jsou položeny, odpovědi jsou 
zformulovány, avšak nejsou vyargumentovány. 

 

3) Strukturace práce je v základu v pořádku. Řazení argumentů v rámci kapitol je proměnlivé 
úrovně: často velmi slabé (viz např. 1. odstavec na str. 84, 2. odstavec na str. 87 anebo též 2. 
odstavec na str. 97 či 3. odstavec na str. 104), někde v pořádku. 

 

4) Věcná správnost a přesvědčivost argumentace  

Faktografie ohledně vývoje českého a slovenského důchodového systému je v pořádku.  

V práci je vícero zásadních chyb. Argumentace je velmi slabá. Podtrženo a srnuto: autorka nenabízí 
vlastní názor opřený o solidně vybudovanou argumetaci. 

Příklady slabé argumentace: 

- Autorka uvádí kategorické soudy bez uvedení zdroje/subjektu, např. v práci se vyskytuje 
hodnocení: „Je na ni pohlíženo spíše negativně.” 

- Autorka nabízí interpretace bez toho, že by uvedla zdroj či vlastní argumentaci, např. na str. 87: 
„Navíc nelze udržitelnost důchodového systému zajišťovat pouze prostřednictvím důchodového 
věku.” Nebo v závěru na straně 103: „Bylo by také vhodné , aby Česká republika zapojila do svého 
důchodového systému více zaměstnavatele prostřednictvím zaměstananeckých fondů ...“ 

- Na str. 77 je mylně uvedeno, že Odborná komise si stanovila 6 cílů, zatímco ty jí byly určeny 
koaliční vládou. 

- V posledním odstavci na str. 79 se čtenář dozví, že „Evropská unie ... v hierarchii moci stojí ještě 
výše než stát.“ Autorka vůbec nediskutuje, jak je vztah členského státu a EU nastaven v oblasti 
starobních důvodů. Tvrzení je matoucí a pro penze z 1. pilíře nepravdivé. Stejná logická chyba je 
přítomna na str. 104: „... je Česká republika nucena přijímat na základě tlsaku Evropské unie, která 
také rozhoduje o důchodových systémech politicky ...“. 

- Autorka personifikuje stát, bez toho, že by definovala, kterou složku státu má na mysli – „... stát si 
je své role dobře vědom ...“ (str. 97) 



 

    

    

- Originální schéma č. 10 na str. 78 není okomentováno – a to ani do té míry, aby čtenář pochopil, 
proč je v něm uvedeno právě daných osm faktorů ovlivňujících důchodový věk.  

- Argumentace místy zcela odporuje základní logice, např. v abstraktu se čtenář dozví, že „... 
ekonomický a demografický stav společnosti … souvisí s životní úrovní obyvatel daného státu”. 
Anebo v posledním odstavci na str. 40 je informaci o náplni reformy z roku 2005 opřena o zdroj 
z roku 1998. 

- Některá tvrzení se v práci objevují bez zjevného důvodu opakovaně, např. zmínka o odlišné naději 
dožití napříč EU. 

 

5) Propracování a aplikaci teoretických východisek a přístupů – teroretická východiska a přístupy 
jsou korektně popsány. Aplikace je spíše slabší. 

 

6) Metodologický přístup a aplikace jednotlivých metod – autorka prokázala základní pochopení 
metodologie, aplikace jednotlivých metod vykazuje zásadní slabiny. 

Autorka neovládá základní terminologii: opakovaně používá termín „nedistribuce” místo 
„redistribuce”, „determinant” místo „determinanta”. Na str. 103 mezi „instituce“ řadí „plodnost, 
úmrtnost a střední délku života“. 

 

7) Využití literatury a dat – autorka využila rozsáhlou bázi odborné literatury. Práce s ní a s daty je 
však velmi slabá. 

 

8) Stylistika je hluboko pod úrovní diplomové práce. Autorka cituje korektně, ovšem délka citací je 
na mnoha místech nepřiměřená (viz např. 3. odstavec  na str. 40 či 1. odstavec na str. 96). Formální 
zpracování je v pořádku. 

 

 

Práce nepřináší nové poznatky, ty stávající na některých místech věrně replikuje, na mnoha místech 
však posunuje jejich význam. V práci je obsaženo mnoho tvrzení bez vysvětlení, bez argumentace. 
Cíl vytyčený v abstraktu a v úvodu práce nebyl naplněn.  

 
Práce v recenzované verzi je na samé hranici obhajitelnosti, spíše však pod ní. Nechávám na 

zvážení komise, zda práci v dané verzi přijmout k obhajobě.  
 
 
 
 
Datum: 15. 6. 2015                                                                                       Podpis: 
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