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1.Aktuálnost (novost) tématu: Předložený elaborát je zpracován na téma závažné a
aktuální z hlediska současné právní úpravy i jejích vývojových tendencí.. Zvoleným
tématem se autor zabývá v širších souvislostech – především z aspektů právních, ale
i politicko-sociologických.
2. Náročnost tématu na:
- Teoretické znalosti: Zpracování tématu vyžadovalo celkovou velmi dobrou orientaci
v právní úpravě, včetně judikatury vztahující se k předmětné oblasti.
- Vstupní údaje a jejich zpracování: Autor při zpracování vycházel z širšího okruhu
odborné literatury a dalších zdrojů, zejména příslušných právních předpisů a
důvodových zpráv.
-Použité metody: Při zpracování diplomové práce byly využity zejména metody
deskripce a interpretační analýzy .
3. Kritéria hodnocení práce:
- Splnění cíle práce: Stanovený cíl představit jednotlivé modely důchodových
systémů, analyzovat

český důchodový systém včetně jeho průběžných změn a

s nimi související politické a odborné diskuse se autorovi podařilo v rámci
předloženého elaborátu splnit, téma velmi dobře zvládnout a obsahově vyčerpat..
- Logická stavba práce: Elaborát je (kromě úvodu a závěru) rozdělen do deseti
kapitol dále zpravidla podrobněji členěných. Kapitoly první a druhá

představují

důchodový systém jako součást sociálního zabezpečení, uvádějí základní modely
důchodových systémů a kritéria jejich členění. Ve třetí a navazující čtvrté kapitole
autor nejprve charakterizuje současný důchodový systém ČR a poté se podrobně
věnuje rozboru základního důchodového pojištění. Následující dvě kapitoly jsou
obsahově zaměřeny na tzv. malou a velkou důchodovou reformu. V rámci pojednání

o velké důchodové reformě autor stručně nastiňuje její důvody a vývoj politické a
odborné diskuse o její podobě a postupu její realizace. Zvláštní pozornost je
věnována právní úpravě důchodového spoření (tzv.II.pilíř). Diplomant

vysvětluje

účel tohoto systému, vymezuje základní pojmy, způsob jeho financování, nároky
účastníků a konečně i důvody jeho zrušení. Kapitoly sedmá a osmá pojednávají o
návrzích odborníků na další vývoj úpravy základního systému důchodového pojištění,
případně celkovou penzijní reformu. Zbývající dvě kapitoly jsou věnovány platné
právní úpravě doplňkových penzijních systémů v ČR. V samotném závěru práce
diplomant shrnuje

poznatky, k nimž dospěl, hodnotí platnou právní úpravu a

upozorňuje i na problémy související s jejím uplatňováním v praxi.
Elaborát má přehlednou, vnitřně vyváženou strukturu s logickou provázaností
jednotlivých kapitol a obsahuje všechny předepsané součásti.
-

Práce s literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací:

Autor zvolil jako výchozí zdroj stěžejní monografie a dále i řadu odborných článků,
publikovaných materiálů vlády, MPSV. ČSSZ, komisí a poradních sborů, které cituje
v souladu se stanovenou normou. Diplomant prokázal schopnost samostatné práce
s uvedenými prameny.
-

Hloubka provedené analýzy ve vztahu k tématu:

Elaborát

postihuje vývoj i platnou právní úpravu českého důchodového systému

včetně jeho reforem Je třeba ocenit, že autor se

neomezuje pouze na

výklad

jednotlivých ustanovení, ale předkládá i vlastní názory a stanoviska ke zkoumaným
problémům..
-

Úprava práce : Z hlediska formálního je elaborát upraven způsobem obvyklým

pro tento druh prací.
-

Jazyková a stylistická úroveň: Předmětná problematika je prezentována

srozumitelně, na vysoké stylistické úrovni a neobsahuje nepřesné či neobratné
formulace.
4. Další vyjádření k práci:
Předložený elaborát je zpracován precizně, nevykazuje obsahové nedostatky a lze
jej považovat za velmi zdařilý. . Svědčí o skutečném zájmu autora o zvolené téma i o
velmi dobré znalosti právní úpravy předmětné problematiky a schopnosti orientace
v ní.

5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě:
Navrhuji, aby diplomant v rámci diskuse při obhajobě uvedl svůj názor
- na možnost využití zaměstnaneckých penzijních schémat v českém důchodovém
systému
- na návrh penzijní reformy prof.Vostatka.
6. Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě::
Lze konstatovat, že předložená diplomová práce plně

vyhovuje stanoveným

kritériím, a je možno ji doporučit k obhajobě.
7. Navržený klasifikační stupeň:
Vzhledem k výše uvedenému navrhuji klasifikaci stupněm výborně .
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