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PosuDEK vEDoUcÍtto DIPLoMovÉ pnÁcr
Jméno diplomanta: Kate ina Zelenková
Název diplomové prácel Komparace sociální politiky Českérepubliky a Dánska se zamě ením na

finančnízatženífirem

d

chodov, m systémem

Cíl práce: Cílem práce je porovnat česk, a dánsh dr3chodov, systém jednak z hlediska stavby

a

zpr3iobu financování, jednak z hlediska finančnízátéže,ježkladou uvedené systémy na Českéa dánské
firmy.

Jméno vedoucího diplomové práce: Ing. Miroslava Lungová, Ph.

D.

Neprospěl

I. Hodnoceni zpracování tématu diplomantem;

solnění cíle práce
p izpracování
tématu
z
likace pri
Volba metod a jeiich ap|ikace
provedené
analy
Hloubka
II. Hodnocení struktury a obsahu práce:
Prehlednost a loqická stavba (struktura) práce
Aktuálnost a vhodnost použitych pramenťl
schopnost dip|omanta zpracovat získanépodklad
P imě enost a srozumitelnost závěrr3 práce
Formulování vlastních názorr3 diplomantem
III. Hodnocení formy a stylu práce:
Formální rjprava práce (text, tabulky, gra
stvlistická rjroveň práce
paceTčeskou literaturou včetně odkazr3 a citací
práae se-zahraniční literaturou včetně odkazr3 a citací
ahu 10 ádk k diplomové práci z hlediska sp|nění jejich cíl ,
metod ešenía návrh opat ení včetně formální ripravy, práce s literaturou a její
"vírZiti
citace (uved'te na druhou stranu posudku).
Otázky k obhajobě diplomové práce:
1. Jaké jsou hlavní rozdíly ve zpťrsobech financovánídrlchodovych systémťr ČR a Oánska z Pohledu

firemního sektoru?
2. odrazí se nějak, m zp sobem schválená reforma dr]chodového systému v CR v mí e zatíŽenífirem
odvody do dr3chodového systému?

Práci doporučuji k obhajobě.
Diplomovou práci navrhu5i ktasifikovat

stupněm: v

borně

ď

,h,

Datum: L4. L. 2oL2
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Podpis vedoucího diplomové práce
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p edkládaná diplomová práce je rozdělena do sedmi kapitol, ťrvodu a závěru. V první Části práce se
diplomantce poda ilo ucelenym

zp sobem definovat základní pojmy

a teoretické p ístupy k sociální

politice. V následujících kapitolách jsou podány nezbytné informace o zpr3sobech realizace, financování
a struktu e dr]chodov, ch systémr3, a to nejd íve v obecné rovině s následnou aplikací na ČR a Dánsko.
Za klíčovoučást práce lze považovat zejména kapitoly 6 a7, v nichŽ se autorka zabwá komparací

finančníhozatíženífiremního sektoru dr3chodov mi systémy, nejprue

na

rovni makroekonomické

s následnou aplikací na modelovou firmu.
obecně lze považovat členěnípráce za p ehledné a logicky uspo ádané a obsah za vnit ně vyváŽeny.Za
silnou stránku práce považuji zejména její praktickou Část, v níŽ autorka velmi kreativním zpr3sobem
analyzovala a porovnala v, ši odvodrl pro českéa dánské firmy smě ujícído dr3chodového systému
s cílem vyhodnotit dopad

v še odvod

na konkurenceschopnost firem. Autorka prokázala rn bornou

schopnost práce s domácími i zahraničnímiinformačními zdroji a zvolila adekvátní metody vzhledem
k vymezenym problém m. Veškeréstanovené hypotézy v práci p ehledně prokázala a z dvojrirovňové
anal, zy pak vyvodila pat ičnézávéry i s možn, mi doporučeními pro česk, dr3chodov' systém. Také po

stylistické a gramatické stránce nelze práci nic vytknout.
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