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POSUDEK OPONENTA NA DIPLOMOVOU PRÁCI Bc. LADISLAVY ŽELEZNÉ „DŮCHODOVÉ 

POJIŠTĚNÍ A DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ V ČESKÉ REPUBLICE“  

Diplomová práce Bc. Ladislavy Železné „Důchodové pojištění a demografický vývoj v České republice“ 

má celkový rozsah 81 stran. Textová část práce má standardní strukturu a je rozdělena do šesti 

základních kapitol včetně úvodu a závěru. Doplňují ji přehled použitých zkratek a seznamy obrázků 

a použité literatury. 

Bc. Ladislava Železná se ve své práci věnuje problematice, která je v současnosti velmi aktuální. Sociální 

systémy včetně systému důchodového byly ve vyspělých zemích nastaveny v druhé polovině 20. století, 

tedy v době, kdy byla demografické situace odlišná a dopady stárnutí populace ještě nebyly ve 

společnosti tak patrné. V současnosti, kdy se již demografické změny prakticky projevují, je diskuse 

efektivního a udržitelného nastavení sociálních systémů jedním z významných témat. Demografická 

analýza změn v populaci seniorů s ohledem na důchodový věk může sloužit jako důležitý podklad pro 

rozhodování představitelů státní moci. 

Hlavním cílem předložené práce je zhodnotit, zda prodlužování věku odchodu do důchodu korespondovalo 

se změnami ve věkové struktuře obyvatelstva České republiky. Mimo to si autorka vytyčila ještě dva 

dílčí cíle, a to charakterizovat vývoj plodnosti a úmrtnosti a v návaznosti na ně analyzovat vývoj věkové 

struktury obyvatelstva ČR a jejích proměn mezi lety 1920 a 2013. Druhým dílčím cílem potom bylo 

seznámení s historií a současností systému důchodového pojištění ČR a jeho zasazení do historicko-

demografických souvislostí.  

Obsahová struktura posuzovaného textu odpovídá vymezení problému a řídí se dosažením vytčeného 

cíle práce. V první kapitole autorka definuje cíle, popisuje strukturu práce a vysvětluje základní pojmy, 

které jsou dále v práci použity. Druhá kapitola se věnuje demografickému vývoji a změnám věkové 

struktury obyvatelstva České republiky v období 1920–2013. Ve třetí kapitole autorka podrobně 

popisuje historii důchodového pojištění na území České republiky, a to prakticky od prvopočátků 

existence sociálního systému na našem území s větším důrazem na období od roku 1918 do roku 1995. 

Čtvrtá kapitola se hlouběji věnuje důchodovému pojištění v České republice mezi lety 1996 a 2013. 

Stěžejní část práce představuje kapitola pátá, která se zabývá zhodnocením zvyšování důchodového věku 

v souvislosti s demografickým vývojem. Závěrečná kapitola potom stručně a výstižně shrnuje všechny 

prezentované poznatky.  

Ladislava Železná shromáždila velké množství literatury, která se problematikou důchodového systému 

a otázkou nastavení důchodového věku zabývá. V práci prokázala schopnost velmi dobře pracovat 

s literaturou a předložila čtivě zpracovaný text. V hlavní části práce autorka pomocí relevantních analýz 

poukázala na to, že zvyšování důchodového věku, které v České republice probíhá od roku 1996 má 

požadovaný efekt, kterým je stabilizace systému a v případě žen snížení očekávané doby pobírání 

důchodu v řádu let. Ačkoli se z pohledu veřejnosti může jednat o nepopulární opatření, důchodový 

systém musí na probíhající demografický vývoj reagovat, aby byla zajištěna dlouhodobá udržitelnost 

celého systému důchodového pojištění a byly zachovány důchodové nároky i pro generace, které 

v současnosti do systému přispívají jako pojištěnci.  

  



2 / 2 
 

Z obsahového hlediska je nutno v předložené práci zdůraznit především tyto nedostatky:  

1. Zpracovávané téma přímo nabízelo ambicióznější přístup autorky k jeho řešení, který by se 

projevil například pokusem o analýzu tzv. skutečného důchodového věku nebo analýzu 

způsobu stanovení důchodového věku v souboru hodnocených zemí apod.  

2. Také bych očekával, že v případě některých převzatých poznatků autorka uvede i alternativní 

pohledy. Uvedená výtka směřuje především do kapitoly 2.3 Očekávaný budoucí vývoj 

věkové struktury obyvatelstva České republiky, kde autorka pracuje pouze s jednou populační 

prognózou, kterou publikoval ČSÚ v roce 2013. Vzhledem k tomu, že přesnost odhadu 

budoucího vývoje populace je pro důchodový systém klíčová, bylo by dobré zahrnout i další 

prognózy (např. OSN, Eurostat) a jejich předpoklady a výsledky podrobit diskusi. 

3. Autorka na mnoha místech práce zaměňuje pojmy plodnost a porodnost. Procesem, který se 

finálně podílí společně s úmrtností a migrací na formování věkové struktury není plodnost, 

ale porodnost. 

4. Nepřesné je tvrzení, že díky analýze příspěvků věkových skupin k růstu naděje dožití při 

narození je možné odhalit věkové skupiny, ve kterých došlo k největšímu zlepšení 

úmrtnostních poměrů (kapitola 5.1). Vzhledem k odlišné intenzitě úmrtnosti v jednotlivých 

věkových skupinách se významně liší i jejich potenciál pro ovlivnění hodnot naděje dožití 

při narození, výrazný pokles úmrtnosti ve věkové skupině, kde je úmrtnost nízká, se na 

hodnotách tohoto ukazatele projeví podstatně méně než procentuálně menší pokles ve 

věkové skupině s vysokou intenzitou úmrtnosti. Díky této nepřesnosti pak autorka chybně 

identifikuje věkové skupiny, v nichž došlo mezi lety 1996 a 2013 k největšímu poklesu 

úrovně úmrtnosti. 

Formální nedostatky, které se v práci vyskytují, jsou spíše marginální. V některých grafech nejsou 

vhodně zvoleny popisky os (např. obrázky 27 a 28 – na ose y není počet osob, ale index), případně 

dochází k uvádění duplicitních informací (např. v obrázcích 6 a 7 jsou procenta uvedena v popisku osy 

y i u hodnot na ose y). 

I přes uvedené připomínky je možné konstatovat, že autorka se uspokojivě vypořádala se zvoleným 

tématem a prokázala schopnost odborné práce na úrovni odpovídající absolventu magisterského 

studijního programu demografie. Proto mohu doporučit přijetí diplomové práce Bc. Ladislavy Železné 

„Důchodové pojištění a demografický vývoj v České republice“ k obhajobě. 

. 

V Praze dne 8. 9. 2015 

 

RNDr. Boris Burcin, Ph.D. 

oponent 


