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Diplomantka si zvoliIa aktuální problematiku - jakz hlediska chystané důchodové reformy,
tak z hlediska záměny těchto produktů u široké veřejnosti. Vzhledem k rozsahu, účelu práce
a stupni studia téma zvládla, cí! uvedený v zadání se autorce podařilo zcela naplnit.

V teoretické části jsou detailně vymezeny podstatné aspekty důchodového systému a jeho
dosavadních reforem, penzijního připojištění se státním příspěvkem i soukromého
důchodové pojištění. Navazují kapitoly analýzy trhu s danými produkty. Analýza sice
obsahuje všechny subjekty trhu, vystihuje hIavní faktory trhu, přesto mohla být provedena
více do hloubky. ocenit lze zejména poslední část práce, kde diplomantka zobrazuje
konkrétní mode]ové příklady včetně metodiky v'ýpočtu, přijadch zjednodušení a zvolených
parametrů.

Diplomová práce je vhodně doplněna graficlcými prvlry a přílohami, které mají patřičnou
vypovídací hodnotu. Formální náležitosti diplomové práce jsou v souladu s požadavky pro
psaní závěrečných prací' Dojem maličko kazí občasné prohození stran. Přesto celková
úprava, styIistické ztvárnění a jazyková úroveň práce je na veImi dobré úrovni.
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