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Připomínky a otázky k obhajobě:
Práce se dotýká velmi citlivého tématu, které se stává předmětem diskuzí nejen na odborné
ekonomické úrovni, ale velmi často je medializováno a stává se také oblíbeným předmětem
diskuzí v oblasti politiky. Práce svým charakterem je spíše podkladovou studií. Práce si
neklade cíl, řešit určitou oblast, ale spíše shromáždit potřebná data. Na jejich základě potom
nastiňuje několik oblastí, které mohou být problémem stárnutí obyvatel dotčeny. Práce proto
staví zejména na vyhledání a zpracování velkého množství statistických dat.
Z přehledu použitých zdrojů je patrná velká šíře použitých a zpracovaných zdrojů. Jedná se
však spíše o zpravodajské články. Posílení by určitě zasloužilo zpracování odborných knih,
odborných článků či příspěvků z konferencí. V práci by se tak omezilo citování názorů osob
ovlivněných politickou situací. Tato stránka však nesnižuje význam vlastní provedené
analýzy.

Otázka do diskuze:
V závěru práce (s. 84) je konstatováno, že sociální systém by měl zvýhodňovat pozdější
odchod do důchodu. Jakými způsoby doporučuje studentka toto provést také s ohledem na
skutečnost, že se jedná i o velice politicky citlivé téma?
Práce

je - není doporučena k obhajobě (nehodící se škrtněte)
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