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Připomínky a otázky k obhajobě: 

DP má charakter literárního průzkumu, a přestože se jedná o poměrně široké téma, autorka se 

s ním dokázala vypořádat. Autorka čerpá vesměs ze  sekundárních zdrojů, prostudovala řadu 

analýz, studií a materiálů a to jak domácích tak zahraničních (o jejich množství svědčí seznam 

literatury), prokázala však schopnost s nimi pracovat.  

Práce má logickou strukturu – první kapitola představuje úvod do analyzované problematiky, 

věnuje se základním demografickým charakteristikám a ukazatelům. Druhá a třetí kapitola 

popisují globální demografický vývoj a vývoj v ČR. Globální vývoj poměrně zevrubně od 

počátku našeho letopočtu až po současné století (dle kontinentů).  Ve čtvrté kapitole se 

autorka zaměřila na možné dopady stárnutí populace a jejich navrhovaná řešení. Poslední, 

pátá kapitola je stěžejní, sumarizuje dopady stárnutí na veřejné finance ze třech aspektů - 

z pohledu důchodových systémů, výdajů na zdravotnictví a výdajů na vzdělávání – a to jak 

v ČR, tak v EU. Každá podkapitola je doplněna shrnutím.   

Z hlediska formálního bych vytkla ponechané jednopísmenné předložky a spojky na konci 

řádků.   

Oceňuji, že autorka v průběhu zpracování DP pracovala samostatně, dodržovala termíny 

konzultací, práci odevzdala s časovou rezervou.    

 

1. Jaký je Váš názor na podporu imigrace do vyspělých zemí (některé studie uvádějí, že by 

mohli řešit problém nízké porodnosti a tudíž zdrojů pracovních sil, které přispívají i do 

důchodových systémů těchto zemí)?   

2. Na základě poznatků získaných při zpracování DP, který ze třech zmíněných aspektů 

stárnutí populace představuje nejvyšší nároky na veřejné finance? 

3. Jak hodnotíte současnou politiku ČR ve snaze čelit těmto hrozbám stárnutí (důchodová 

reforma, spoluúčast pacientů a zodpovědnost za péči o zdraví apod.)?  

 

Práce    je   -   není   doporučena k obhajobě (nehodící se škrtněte) 
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