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Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 

 

Připomínky a otázky k obhajobě: 
Tato bakalářská práce se v teoretické části zabývala nejdříve obecným popisem důchodových systémů podle 

různých možností přístupu, tj. podle klasického přístupu, podle přístupu světové banky a podle přístupu OECD. 

Hlavní pozornost byla následně věnována vývoji důchodové reformy v ČR a na Slovensku. Pozornost byla 

věnována odlišnému výpočtu výše starobního důchodu v obou zemích (doplněno ilustračními příklady) a dále i 

odlišnému věku pro odchod do důchodu. Autorka ve své práci analyzuje také nedostatky obou důchodových 

systémů a pozornost věnuje i vývoji penzijního spoření (penzijního připojištění) v obou zemích. 

S využitím vhodných statistických metod jsou analyzovány vývoje důchodů v obou zemích a také predikován 

budoucí vývoj. 

Tímto byl cíl bakalářské práce splněn. 

Autorka pracovala samostatně. Práce je napsána precizně s velmi dobrou úpravou. 

Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím tuto práci stupněm výborně. 

 

Otázky k obhajobě: 

Jaký je váš názor na budoucí vývoj důchodových reforem v ČR a na Slovensku? Budou dosavadní kroky, které 

již byly provedeny, postačující k udržení přiměřené životní úrovně budoucích důchodců? 
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