
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní 

Ústav ekonomických věd 

 

Posudek oponenta diplomové práce 
 

Jméno studenta Bc. Denisa CHLEBOUNOVÁ 

Téma práce Problém stárnutí obyvatel a jeho dopady na veřejné finance 

Cíl práce Provést rešerši a analýzu studií vlivu stárnutí obyvatel na veřejné finance 

obecně a také se zaměřením na ČR. 

Vedoucí diplomové práce Doc. Ing. Romana Provazníková, Ph.D. 

 

náročnost tématu na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 

teoretické znalosti  x  

praktické zkušenosti  x  

podkladové materiály (vstupní data) a jejich 

zpracování 

x   

 

kriteria hodnocení práce úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 
stupeň splnění cíle práce  x   
samostatnost při zpracování tématu    x 
logická stavba práce x    
práce s českou literaturou včetně citací x    
práce se zahraniční literaturou včetně citací x    
adekvátnost použitých metod  x   
hloubka provedené analýzy  x   
stupeň realizovatelnosti řešení  x   
formální úprava práce (text, grafy, tabulky) x    
stylistická úroveň  x   
nároky DP na podkladové materiály, 

konzultace, průzkumy ... 

vysoké průměrné nižší nejsou 

x    
použití analýz, matem. statistických a jiných 

metod, komparací apod. 

ve velké míře přiměřené částečné absentuje 

 x   
využitelnost námětů, návrhů a doporučení 

k řešení problému 

ve větší míře částečná nižší nevyužitelnost 

 x   
obsah a relevantnost příloh v textu či příl. 

části DP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 

 x   

 

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 

 

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) 

 

Navržený klasifikační stupeň: Výborně 
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály:  výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 

Oponent diplomové práce: 

Jméno, tituly: Ing. Martin Sobotka, Ph.D. Podpis: 

V Pardubicích dne: 30. 5. 2016 


