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Do Portálu ZČU byl zadaný tento výsledek kontroly plagiátorství1: 

Posouzeno             

Posouzeno - podezřelá shoda          

 

 

Navrhuji klasifikovat diplomovou práci klasifikačním stupněm:2     výborně  

 

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:3 

 

Hodnocená diplomová práce se věnuje velice aktuálnímu a významnému tématu penzijních systémů. 

Autorovi práce se podařilo téma diplomové práce uchopit tak, jak by se dalo očekávat od kvalitných 

kvalifikačních prací daného typu. Autor má v práci jasně vymezen hlavní cíl práce, i postupy a dílčí 

kroky, které daný cíl pomohou naplnit. Dále si autor stanovil také výzkumné otázky týkající se 

předmětu výzkumu, tedy udržitelnosti penzijních systémů. Dovoluji si tvrdit, že výše stanovené se 

podařilo autorovi zpracováním diplomové práce naplnit. Z práce je nejen zřejmý zájem o danou 

problematiku, ale také jsou viditelné praktické zkušenosti, které autor čerpal z odborných zahraničních 

stáží. Teoretická východiska obsahují převážně zahraniční literaturu a jsou poté dále využita pro 

zpracování aplikační části diplomové práce, kdy autor analyzuje a hodnotí penzijní systémy na 
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Metodické poznámky: 
1 Označte výsledek kontroly plagiátorství, který jste zadal/a do Portálu ZČU a odůvodněte níže při odůvodnění  

   klasifikačního stupně.  
2 Kliknutím na pole vyberte požadovaný kvalifikační stupeň.  
3 Stručně zdůvodněte navrhovaný klasifikační stupeň, odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 - 10 vět. 
4 Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě – dvě až tři otázky. 

 

příkladu třech zemí. Za velmi kvalitní považuji též závěry řešené problematiky. Ráda bych ještě 

doplnila, že autor zpracovávané téma pravidelně konzultoval s vedoucí práce a a také již dílčí zjištění 

publikoval ve formě odborných publikací. 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikovat stupněm "výborně".  

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě4: 

 

Jaká opatření ve formě "dostatečných podmínkek" pro portugalskou produktivní generaci byste navrhl, 

aby tato generace zůstala v domácí zemi a nemigrovala v takové míře jako dnes? 

Jaké kroky byste doporučil k podpoře a vytvoření II. pilíře v ČR a Portugalsku?            

 

 

 

 

 

 

 

 

V Plzni, dne  24. 5. 2020        Podpis hodnotitele  
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