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náročnost tématu na úroveň 

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

x   

 
kritéria 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 DP 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 DP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 
x    

 
Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 
 
 
Připomínky a otázky k obhajobě: 
Diplomová práce (DP) si klade několik dalších cílů. 
1. Popis demografického stárnutí populace České republiky. 

2. Analýza ekonomického zatížení ovlivněné věkovou strukturou obyvatelstva. 

3. Nabídnout možnosti individuálního finančního přilepšení do důchodu, během aktivního 
života pomocí modelových příkladů. 

Cíle diplomové práce byly splněny.  



Připomínky a otázky: 
1. V celé práci by měla být 1. osoba množného čísla nebo trpní rod. 
2. Na obrázku 12 (str. 45) jsou podíly fondů (postupně) 60 %, 30 % a 10%. V textu pod 

obrázkem jsou uvedeny podíly 35 %, 55 % a 10 %. 
3. Závěr modelového příkladu 2 (str. 49) je chybný. Důchod u KŽP je ve výši 18 494 Kč.  
 
Otázka 1.: Opravdu se od roku 1989 podle obrázku 6 (str. 21) zmenšuje podíl produktivní 
generace?  
 
Otázka 2.: Můžete nám ojasnit, které data Tabulek 5. – 10. (Modulace produktů) jsou 
vstupní-vámi svolené a které počítá kalkulačka? 
 
Otázka 3.: Pokud naděje dožití je dnes pro ženy 82 let a dnes má paní Marie 67 let, bude její 
naděje dožití 15 let? Jaká je naděje dožití paní Tamary, která má dnes 85 let? 
 
Otázka 4.: Jak určíme naspořenou celkovou sumu pro čerpání starobního důchodu 5 000 Kč 
měsíčně během 21 let? 
 
Otázka 5.: Odkud vychází v modelovém příkladu 1 (str. 444) měsíční důchod 6 116 Kč? 
 
Otázka 6.: Na str. 50 tvrdíte, že při stejné hrubé mzdě (během aktivního života) a věku 
odchodu do důchodu by si žena musela spořit vyšší částku. Co na to hovoří legislativa EU? 
 
Otázka 7.: Jedním z Vašich návrhů modifikace prvního pilíře je snižování výšky vyplaceného 
důchodu resp. zastavení valorizace. Myslíte, že to bude někdy politicky průchodné? 
 
Diplomová práce (DP) je dostatečně rozsáhla. Dobře se čte. Autorka má jasně stanovené cíle. 
Musela prostudovat penzijní systémy několika zemí (Česká republika, Nizozemsko, 
Slovensko) a prozkoumat trh životního pojištění nabízející alternativní produkty.  Způsob a 
metody zpracování DP jsou vhodné. Samotné zpracování má elementární nedostatky (např. 
naspořená celková suma, střední délka pobírání důchodu). Po obsahové a metodologické 
stránce zodpovídá požadavkům DP.  
 
Práce    je   -   není   doporučena k obhajobě (nehodící se škrtněte) 
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