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OVERALL ÁssEssME'vT (provided in English, Czech, or Slovak):

Práce se zabývá demografickým stárnutím a jeho v|ivem na pracovní sí|u v České republice, coŽ je
Vysoce aktuá|ní a přínosné téma. Autor se snaŽí pomocí projekce něko|ika ukazate|ů mode|ovat vývoj
nabídky práce v ČR oo roku 2050. Práce je ve|mi dobře strukturovaná, ačko|i kapito|a 1, která
nás|eduje po Úvodní motivačníčásti a která obsahuje pouze uýčet a stručný popis něko|ika
demografických pojmů a indexů, by se stejně dobře hodi|a do pří|oh' Druhá kapito|a se jiŽ věnuje
popisu vývoje demografických ukazate|ů v celosvětovém kontextu s rozdě|ením na země vyspě|é a
méně vyspě|é a nás|edně se zaměřuje na evropské země. Kapito|a 3 pak ana|yzuje dosavadní
demografické trendy v České republice a uvádítaké demografické prognÓzy ČsÚ' stczejníčást práce
mode|ující vývoj nabídky práce v ČR v |etech 201o-2o5o je obsaŽena v kapitole 4. Nás|edující kapito|a
srovnává prognÓzy něktených ukazate|ů trhu práce v ČR s vybranými evropskými zeměmi. Autor vŠak
větŠinou srovnává převzaté statistiky a prognÓzy, zatímco vhodnějŠí by by|o porovnánívlastních
výs|edků s výs|edky jiných studií prováděných v ostatních zemích.

l s oh|edem na vysokou metodickou náročnost modelovánízvo|eného tématu a úroveň studia autora
je v|astní přínos autora omezený. AkceptovateIné zjednoduŠení mode|u se zak|ádá na odhadech
vývoje měr participace pod|e věku a poh|aví, věku odchodu do důchodu a míry nezaměstnanosti,
přičemŽ autor předk|ádá tři scénáře' Není vŠak zce|a zřejmé, jak přesně autor doše| k v|astním
odhadům měr participace. Tato Část patrně představuje autorovu nejvyŠŠÍ přidanou hodnotu
v aplikovaném mode|u, a proto by bylo třeba vysvět|it metodo|ogii těchto odhadů (konkrétně co je
převzaté z MPSV a co je v|astní predikce). Pro predikci vývoje nezaměstnanostijsou pouŽity trendy
pro Německo' převzaté ze studie BÓrsch-Supana (2001). Autor tak plně spo|éhá na shodný vývoj
obecné míry nezaměstnanostiv ČR a Německu, které,,v těchto dvou zemích během pos|edních |et
osci|ova|y kolem podobných hodnot.. (str. 34-35). Napřík|ad podle studie Emp|oyment in Europe
(2008)' která ukazuje zce|a odliŠný trend v míře nezaměstnanosti ko|em roku 2000 ve zmíněných
zemích (vrcho| v ČR, pokles v Německu), |ze tento předpoklad stěŽí povaŽovat za dostačující. odhad
míry nezaměstnanosti navíc není rozdě|en ani pod|e poh|aví, přičemŽ míra nezaměstnanosti žen je
v ČR 1narozdí| od Německa) výrazně vyŠŠí. Pos|edním projektovaným parametrem je věk odchodu do
důchodu. V souČasnostije jiŽ |egis|ativně stanoven p|án zvyŠování věku odchodu do důchodu. První
autorův scénář, ktený předpok|ádá zachování současných věkových hranic, proto povaŽuji, bý' jako
pouze iIustrativn í, za zce|a nepřínosný.

Z h|ediska ostatních hodnocených kritérií mám nás|edující připomínky:
o Literatura

Seznam pouŽité |iteratury je ve|mi strohý. Kromě statistických dat staví autor svou stěŽejní
Část práce zejména na jedné studii (BÓrsch-Supan, 2001). Zce|a ignoruje dosavadní empirii na
toto téma, pub|ikovanou v odborných Žurná|ech. Výjimkou je jediný č|ánek odkazující v úvodu
na českou penzijníreformu (Schneider, 1998). Peč|ivějŠÍ prozkoumáníexistujících
empirických studií by pod|e mého názoru pomoh|o autorovi i k preciznějŠímu provedení
ap|ikovaného mode|u, i s oh|edem na baka|ářský stupeň jeho studia.

o Formá|nístránkapráce
JiŽ v kapito|e 1 s definicemi pouŽit.ých indexů má autor něko|ik chyb v uvedeném věku. Je|ikoŽ
autor povaŽuje za dů|eŽité nadefinování indexů jiŽ na začátku textu, mě| by také v ce|ém textu
dodrŽovat jejich názvos|oví. Graf 2 napřík|ad patrně ukazuje převrácenou hodnotu indexu
závislosti ve stáří, na ktený se autor odvo|ává v textu. Zqména v prvních částech textu často
chybíodvo|ání na konkrétnígraf. odkaz v textu na neexistujícítabu|ku 2 (str. .13) a ce|kové
nedodrŽování souvis|é řady číslování grafů Či tabu|ek je da|Ším důkazem nedostačujícího
zpracovaníformá|nístránky práce. Graf 15 také uvádí Údaje pouze zaŽeny, zatímco z textu
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toto patrné není. Autor něko|ikrát chybně uvádízměnu v procentech namísto procentních
bodů' občasné změny ve formátu zarovnánítextu a da|Ší minoritní nedostatky pouze doplňují
ce|kový dojem o nízkém důrazu na formá|ní stránku práce.

Vzh|edem z výŠe uvedeným nedostatkům práce doporuČuji, v případě ÚspěŠné obhajoby, hodnoceni
3, dobře.

SUMMARY OF POINTS AWARDED (for details, see below):

CATEGORY POINTS

Literature (max. 20 points) 9

Methods (max. 30 points) 22

Contibution (max. 30 points) 13

Manuscňpt Form (max. 20 points) 14

TOTAL POINTS (max. 100 points) 58

GRADE  ( í  - 2 -3 -4 ) 3
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EXPLANATION OF CATEGORIES AND SCALE:

LITERATURE REVIEW: Ihe Íhesls demonstrates authoťs full understanding and command of recent literature.
The author quotes relevant literature in a proper way.

SÍrong Average Weak
2 0 1 0 0

METHODS: The tools used arc relevant to the research question being investigated, and adequate to the authoťs
level of studies' Ihe Íhesls topic is comprehensively analyzed.

SÍrong Average Weak
30 15 0

CoNTRlBUTloN: The author presenÍs original ideas on the topic demonstnting critical thinking and abiliýto
draw conclusions based on the knowledge of relevant theory and empirics. There is a distinct value added of the
fhesis.

Sfrong Average Weak
30 15 0

MANUSORIPT FoRM: The thesis is well structured. The student uses appropiate language and sýle, including
academic format for graphs and tables. The text effectively refers to graphs and tables and disposes with a
complete bibliography.

Sťrong Average Weak
2 0 1 0 0

Overall qradina:

TOTAL POINTS GRADE
81  -  100 1 = excellent = uúborně
6 1  - 8 0 2 = oood = velmi dobře
41  -60 3 = satisfactory = dobře
0 - 40 4 = fail = nedoooručuii k obhaiobě


