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OVERALL ASSESSMENT (provided in English, Czech, or Slovak):

PředloŽená bakalářská práce se zabývá vysoce aktuálním tématem, populačním stárnutím
a jeho dopady na trhu práce' Tato problematika navíc nebyla doposud v České republice
komplexněj i zmapována, proto se zde autorovi nabize| poměrně široký pÍostor pro vlastní
přínos. BohuŽel však nemohu říci, Že by autor tohoto prostoru využil'

První tři kapitoly bakalářské práce jsou čistě popisné' V kapitole l autor definuje zák|adni
pojmy a ukazatele. Následuje kapitola popisující demografické trendy ve světě, očekávaný
budoucí vývoj na zák\adě prognózy oSN a dále se zaměřuje na projevy stárnutí populace ve
vyspělých zemich' Není však úplně zŤejmé, jaké závěry ztéto kapitoly jsou pak podstatné pro
další vlastní autorovu analýzu a tedy jaký je důvod zahmuli tak rozsáhlého přehledu
zahraničního vývoje. V další kapitole pak autor dokumentuje populační vývoj ČR a.1eho
prognózu.

Hlavním (a dalo by se říci jediným) vlastním autorovým přínosem je konstrukce modelu
nabídky práce v kapitole 4' I zde však mám několik připomínek' Pouhé pÍevzeÍi parametru
modelu z německé studie (např. na případě nezaměStnanosti) se nejeví jako úplně vhodné pro
český případ. Navíc autor nezohledňuje značné rozdi|y v nezaměstnanosti podle pohlaví, které
v současnosti v ČR existují' Zajimavé dále např' mohlo bý vlastní naprognózování
participace dle věkových skupin s ohledenr na vyšší akcent navzdě|ávání a odkládání vstupu
na trh práce či zvyšující se participace žen. V prognózách vývoje důchodového věku by bylo
vhodnější stanovit si alespoň trochu reálné scénáře - scénář č. 1 se užnynínacházipod
schválenou legislativou posunu důchodového věku.

V současné ekonomické literatuře se budoucí dopady stárnutí na trh práce odhadují
prostřednictvím oLG modelů (viz např. Dybczak' K.: Vliv demografických změn na reálnou
úrokovou míru a kapitálové toky _ dlzertačni práce na VŠE), coŽ samozŤejmě nelze čekat od
studenta bakalářského cyklu. I přesto si myslím, Že si autor mohl výyčit vyšŠí cile než jen
modelaci nabídky práce na zák|adě aplikace zvolených parametru na prognózované věkové
skupiny. Nabízí se např. odhad vývoje produktivity práce či poptávky firem po práci
v závislosti na změnách ve struktuře populace a posunech v poptávce po ruzném typu zboŽi a
sluŽeb.

Poslední, pátá, kapitola čtenáři svým názvem slibuje uvedení modelu nabídky práce do
evropského kontextu. BohuŽel však následující text toto očekávání zklame a následuje jen
několik dalších deskriptivnich ana|ýz, ze kteých však autor vyvozuje příliš silné závěry bez
detailnější ana|ýzy.

Hlavním závěrem práce je, Že pracovní síla do budoucna výtazně zmenší ve všech
aplikovaných scénářích budoucího vývoje. Negativní aspekty demografického vývoje autor
doporučuje kompenzovat ZVyšoVáním věku odchodu do důchodu a zvyšováním vzdělanosti a
kvalifikace pracovní síly, a to prostřednictvím komplexního souboru opatření na trhu práce.
Detailnější rozbor však opět chybí, nehledě na to, Že uvedená doporučení nevycházi
z přesvědčivé faktické argumentace.
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Autor neprokázalschopnost širší práce s ekonomickou literaturou na dané téma. Kromě
pro práci stěžejní studie Borsch-Supana (2001) se objewje pouze v úvodu několik studií na
populační stárnutí v případě České republiky. Chybí zhodnocení moŽných dopadů stárnutí na
trhu práce na obecné úrovni (vliv na produktivitu a mobilitu zaměstnanců, celkové náklady
práce firem atd.), které lze v zahraniční literatuře snadno dohledat. Celkově je seznam pouŽité
literatury omezený. Nehledě na to, že se v Seznamu objelují i studie necitované v práci
samotné (např. Dixon, 2003).

Co se formální stránky práce týče, čtenáŤe zarazi číslování tabulek a grafir v jedné číselné
řadě, které není v akademické literatuře příliš běŽné. Neuškodilo by také stejné formátování
graflr a tabulek.

BohuŽel musím na závěr poznamenat, že Íada uvedených nedostatků v práci by se dala
odstranit lepší a zejména delší spoluprácí s vedoucí práce, které však autor bohuŽel příliš
nestihl využit.

V případě úspěšné obhajoby navrhuji ohodnotit bakalářskou práci ,,dobře.. (3).
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LITERATURE REVIEW: Ihe Íhesis demonstrates author's full understandino and command of recent literature'
The author quoÍes relevant literature in a proper way'
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