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Hodnocení
Aktuálnost tématu:

Vysoká -  (1)  prognózy  úmrtnosti jsou  neoddělitelnou  součástí  populačních  prognóz  a  (2)  snižování
úmrtnosti je  v  současném  období  dlouhodobě  nížké  plodnosti  vedle  základních  rysů  aktuální věkové
stn]lmiry nejvýzmamněj ším fiktorem stámutí obyvatelstva v rozvinutých zemích.

Vymezení problému:

+ správné -jsou zahmuty všechny podstatné aspekty prognózování úmrtnosti -přístupy a metody tvorby
prognóz,  metody  prezentace  výsledlri  (včetně  neurčitosti),  výsledlq/  prognóz  (vše  včetně  široké
mezinárodní komparace)

Struktura práce:

+ 1ogická, dostatečně sevřená a podřízená vytčenému cíli práce

Zpracování tématu:

+ profesionální, vysoko nad rámec požadavků na bákalářskou práci:  výrazná tvůrčí strategie a vysoce
racionální  a  důsledný  způsob  jejmo  naplňování;  demonstrace  hlubokého  pochopení  zpracovávané
problematiky; až na výjimky jasná fomulace myšlenek a srozumitelné vyjadřování (při prvním čtení
jsme  z  titulu  kvality textu  měl jisté  pochybnosti  o jeho  autentičnosti,  aniž  bych  však  byl  schopen
identifikovat případný zdroj „inspirace" autora, nicméně při detailnějším pohledu zj ištěná konzistentní
kombinace  infomací z nejnovější odbomé  literatury a z přednášek a cvičení kuzu k prognózování
mne tohoto podezření zbavila)

Fonna prezentace :
+ nadstandardní schopnost přiblížit i složitější poznatlqr a myšlenky z oblasti prognózování

-    několik fomálních  chyb v  textu - nadužívání velkých písmen v  zeměpisných názvech  a od nich
odvozených adjektivech (str. 7, 8, 20 a 32), interpunkce v souvětích (str. 5, 2.odst.;  16, 3.odst. zdola;
str. 28,1.odst.; str. 30,1.odst.; str. 32, 3.odst. a 2.odst. zdola)

-    na několika místech nepříliš srozumitelné vyjadřování:

str. 89 posl.odst. -  „   .„  předpokládá  se,  že je  pragmatické,  aby  práce  a  daia  poskytcivané  oficiální
institucí  byly  prognózy  vzhledem lc jejich  předpokládanému všeo-becnému  užiti.  Jediná práce,  která je
určitou výj imkou j e práce, která vznťkla pod hlavičkou (INSEE) , Comparative population proj ections f ior
France,  Hungary  and  Slovakia.  V  tomto  případě  se  oficiální  prognózy  statistických  úřadů  od  pi.áce
rozcházejí, důvodem bude nejspíš rozdílná doba vzniku a použití jiných metoda předpokladů. Tato a další
práce, které pocházejí od. jiných institucí než oficiálních (myslí se statistácké úřady) ,... "  . . . 8.he TNSEE .]e
státní statistický úřad!
str. 14, 2.oďst...  „Všechny  snahy  o  analýzy  minulého  vývoje jsou  motivovány jednoznačným  záýmem
posÍz.%J€o%Í vývo/.„. " . . . tautologie!
str. Z1, 2.od!st;zdďa:.  „y  případě  stochastických  prognóz...kromě  střední  vcwianty  švédská  prognóza
íntervaly nepublikuóe. " . . . "erozmlml.



Přínos práce:

Potenciálně značný -nastoluj e řadu závažných metodologických otázek prognózování úmrtnosti a
demostruje/navrhuj e v přehledu základní přístupy k j ejich řešení

Celkové hodnocení:

Práce j ednoznačně přesahuje nároky kladené na bakalářskou práci.

Doporučení:

Doporučuji   přijmout   předloženou   bakalářskou   práci   Petra   Klouzala   ,J'cíntzmeq;   3ímrmos/!. v
populačních prognózách vyspělých zemť" k obha:3obě.
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