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Cílem práce je rešerše literatury na téma penzijního pojištění, porovnání 
starého a nového systému pojištění, jejich výhody a nevýhody, dále pak 
porovnání jednotlivých pilířů pro osoby z různých příjmových skupin a 
vývoj hospodářské situace v penzijních společnostech. 

Vedoucí bakalářské práce Ing. Kateřina Seinerová 

 
náročnost tématu na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 
teoretické znalosti  x  
praktické zkušenosti  x  
podkladové materiály (vstupní data) a jejich zpracování x   

 
kriteria hodnocení práce úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 
stupeň splnění cíle práce  x   
samostatnost při zpracování tématu  x   
logická stavba práce x    
práce s českou literaturou včetně citací x    
práce se zahraniční literaturou včetně citací    x 
adekvátnost použitých metod  x   
hloubka provedené analýzy  x   
stupeň realizovatelnosti řešení    x 
formální úprava práce (text, grafy, tabulky) x    
stylistická úroveň x    
nároky BP na podkladové materiály, 
konzultace, průzkumy ... 

vysoké průměrné nižší nejsou 
x    

použití analýz, matem. statistických a jiných 
metod, komparací apod. 

ve velké míře přiměřené částečné absentuje 
 x   

využitelnost námětů, návrhů a doporučení 
k řešení problému 

ve větší míře částečná nižší nevyužitelnost 
 x   

obsah a relevantnost příloh v textu či příl. 
části BP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 
x    

 
Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 
 
Připomínky a otázky k obhajobě: 
První část bakalářské práce obsahuje přehled vývoje důchodového pojištění v České 
republice, kde je větší část věnována nedávným důchodovým reformám. Výhody a nevýhody 
jednotlivých pilířů jsou přehledně shrnuty v navazující části. V další části jsou uvedeny 
penzijní společnosti existující v posledních letech na českém trhu, včetně přehledu jejich 
vývoje. Přiložené grafy ukazují porovnání vybraných charakteristik uvedených penzijních 
společností. Dále následuje porovnání vhodnosti pilířů pro osoby z různých příjmových 
skupin. V poslední části je statistickými metodami zpracován odhad budoucího vývoje. 
Práce splňuje zadané požadavky na obsah i formu, je přehledně napsána a je doplněna 
vhodnými statistickými výpočty. 
Otázky k obhajobě: 
1. Práce se zabývá pohledem výhodnosti vstupu pouze pro zaměstnance. Jak se vstup do 
druhého pilíře projeví u podnikatele (OSVČ)? 



2. V případě, že se klient rozhodne pro čerpání „předdůchodu“, kdo bude platit zdravotní a 
sociální pojištění? 
 
Práce    je   -   není   doporučena k obhajobě (nehodící se škrtněte) 
 
Navržený klasifikační stupeň: výborně 
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 
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