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Ve své bakalářské práci s názvem „Komparace důchodového systému a jeho reformy v České
republice a na Slovensku“ se autorka zaměřila na problematiku důchodových systémů a jejich
reformy. Jedná se o relevantní téma.
Autorka si stanovila dva hlavní cíle: (1) popsat důchodové systémy v ČR a na Slovensku,
především jejich reformu, a (2) provést srovnání těchto systémů.
První cíl práce se autorce daří naplnit. Důchodové systémy obou zemí jsou srozumitelně
popsány. Vytknul bych nicméně skutečnost, že v práci není věnován odpovídající prostor
srovnání systémů. Srovnání je provedeno pouze v rozsahu jedné poloviny strany v podkapitole
7.3 a jedné strany v závěru. Nelze tak říci cíl srovnání systémů byl adekvátně naplněn.
Naopak prostor práce je částečně naplněn tím, že autorka v kapitole 7 o reformách systému do
značné míry, pouze s větší podrobností, opakuje fakta, která již popsala v kapitole 6 o
důchodových systémech daných zemí. Důsledkem je skutečnost, že práce má do značné míry
pouze popisný charakter. Nebyla také aplikována teorie path dependecy, jejíž aplikaci autorka
slibuje.
Autorka většinou řádně odkazuje na zdroje a cituje. Vytknul bych pouze, že u podkapitoly 6.2.1
popisující důchodový systém v ČR neuvádí žádné zdroje pro text na stranách 18 a 19, pouze na
straně 20 uvádí převzetí z článku o sociálních pojišťovnách – správně by měl být odkaz uveden
na začátku celého dlouhého oddílu s informací, že celá následující podkapitola z něj vychází.
Pokud jste o stylistiku, práce je dobře a srozumitelně napsaná. Nezaznamenal jsem překlepy a
gramatické chyby.
Pokud jde o zdroje, práce vychází, vzhledem k požadavkům kladeným na bakalářskou práci,
z dostatečného množství zdrojů. Vytknul bych ovšem, že při popisu teorie Path Dependency
vychází z článku na internetové encyklopedii Wikipedia, což v žádném případě není zdroj,
z kterého je možné čerpat v odborném textu, jakým je bakalářská práce, vzhledem k tomu, že
tamní články může kdokoli upravovat a není žádná záruka jejich kvality.
Práci by v některých místech svědčilo, kdyby z autorka vycházela z více zdrojů a pohledů na věc.
V práci například pouze přebírá interpretaci MPSV, že ke schodku důchodového systému v ČR
došlo v důsledku demografického vývoje a hospodářské krize, ačkoli v odborné literatuře se
vyskytují i velmi odlišné interpretace zdůrazňující například fakt, že na schodek mělo významný
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vliv vyvádění prostředků z důchodového systému v době, kdy byl přebytkový, ale nebyl chráněn
a snížení výše příspěvků.
Vzhledem k výše uvedenému, doporučuji hodnocení dobře.
Mgr. Jan Klusáček
Otázky k obhajobě
1. V práci uvádíte názor, že uskutečněná reforma důchodového systému nepostačuje
k zajištění jeho dlouhodobé udržitelnosti. Jaké další kroky by měly být podniknuty pro
její zajištění?
2. Jak byste se vypořádala s uvedeným argumentem, že na schodek důchodového systému
mělo kromě demografického vývoje vliv vyvádění prostředků v době jeho přebytků a
snížení výše příspěvků?
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Otázky k obhajobě:
1. Jak by autorka reagovala na uvedený argument, že úspěšnost integrace může být dána
mnohem spíše tím, že ve skutečnosti většina žáků a cizinců nečelí významné jazykové a
kulturní bariéře?
2. Jaké výzkumné cíle a otázky by bylo možné naplnit zvolenou kvalitativní metodou
výzkumu?

Mgr. Jan Klusáček
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