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Připomínky a otázky k obhajobě:
Bakalářská práce obsahuje teoretickou část, v níž byla popsána aktuální situace týkající se
finančního zajištění na důchod v ČR. Další částí práce bylo vypracování dotazníku, který by
zjišťoval povědomí o možnostech důchodového pojištění a spoření mezi respondenty.
V poslední části studentka zpracovala získaná data nejprve graficky a poté pomocí
statistických metod.
Práce obsahuje drobné faktické i stylistické chyby a překlepy, přesto ji však lze doporučit
k obhajobě.
Otázky k obhajobě:
V dotazníku jste se mimo jiné dotazovala na průměrnou měsíčně naspořenou částku. Liší se
tato částka významně mezi jednotlivými věkovými kategoriemi? Měla byste pro respondenty
ohledně výše spořené částky nějaké doporučení?

Práce

je - není doporučena k obhajobě (nehodící se škrtněte)
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