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Oponentský posudek  

 diplomové práce Silvie Perďochové 

„Vybrané otázky 3.fázy dôchodkovej reformy v Českej 

republike“ 

 

Diplomová práce odevzdána 29.4.2015 

 

 

     Předložený elaborát je zpracován na aktuální téma, které se zabývá vybranými 

otázkami důchodové reformy. 

  

     Text diplomové práce o celkovém rozsahu 64 stran (kromě úvodu a závěru) je 

rozdělen do  pěti kapitol dále podrobněji  členěných. 

 

     První z nich se věnuje všeobecné problematice konstrukce důchodových systémů 

včetně zařazení českého důchodového systému v systému sociálního zabezpečení. 

Následující kapitola rozebírá situaci důchodového systému před zavedením Velké 

důchodové reformy. Třetí kapitola podává přehled platné právní úpravy českého 

důchodového systému po 1. lednu 2013. Analýza problémů spojených se zavedením    

Velké důchodové reformy je provedena ve čtvrté kapitole, na kterou navazuje 

poslední pátá kapitola, která se zabývá zrušením druhého pilíře důchodového 

spoření. Závěr diplomové práce pak zevšeobecňuje získané poznatky a hodnotí 

zejména z pohledu úspěšnosti zavedení fondového financování důchodového 

systému. 

 

     Lze konstatovat, že záměr autorky rozebrat problémy, které souvisejí s třetí fází 

důchodové reformy spolu s analýzou jejích nedostatků se v rámci diplomové práce 

zdařil. 

 

     Z formálního hlediska se elaborát vyznačuje vnitřní vyváženou strukturou a je 

logicky provázán. O hlubším zájmu autorky o zvolené téma svědčí skutečnost, že 



2 

 

diplomová práce byla zpracována mj. také na základě jejích osobních poznatků 

z rozhovorů zástupců politických stran i odborníků a také z okruhu odborné literatury, 

z kterého vycházela.  PO formální stránce jsou však v diplomové práci drobné 

nedostatky (např. v citaci předpisů není uváděno Sb. za číslem zákona). Rovněž na 

str. 34 u podmínek nároku na sirotčí důchod  by měl být přesněji  s ohledem na 

ustanovení § 20 zákona č. 155/1995 Sb. v platném znění vymezen pojem 

nezaopatřeného dítěte.  

 

     Po obsahové stránce má diplomová práce velmi dobrou úroveň, její zpracování je 

provedeno precizně a vyjadřuje zájem autorky o zvolené téma. Celkové zpracování 

práce svědčí o výborné orientaci autorky v předmětné problematice.  

 

     Z výše uvedených důvodů lze předloženou diplomovou práci hodnotit jako velmi 

zdařilou a doporučit ji k obhajobě. 

 

     Navrhuji, aby autorka v rámci diskuse při obhajobě pohovořila o současném 

stavu, v jakém se nachází zrušení druhého pilíře. 

 

 

V Praze dne 25. května 2015                                                               

JUDr. Jana Zemanová  

                                                                                             oponent 

 

   

 


