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OVERALL ASSESSMENT (provided in English, Czech, or Slovak): 
 
Bakalářská práce má dobře formulovanou tezi, používá adekvátní metodologický aparát a má  jasně 
závěry. Je věnována velice aktulní problematice na interface demografie a makroekonomie. Do 
problematiky reforem penzijního systému  složité z povahy věci vnáší světlo- samozřejmě v mezích 
zvolené hypotézy. Prací autor jasně prokazuje svou schopnost dostát nárokům na požadavky na IES 
kladené, tedy tomu, jak se ekonomické teorii hlavního proudu rozumí. Jde ovšem o vědecký 
redukcionismus, a autor- už na bakalářském stupni- dává na více místech /např.str.4/ najevo, že je si 
vědom přijatých omezení a podmíněné platnosti hypotéz i testovaných závěrů. To je zvláště důležité 
při časovém horizontu studovaného populačního vývoje: za 55 let se toho hodně změní!         
   Na práci oceňuji pečlivé vymezování a definování pojmů, jasné odlišování prognózy, projekce a 
„plánu“. Autor využívá tří populačních prognóz /ČSÚ, katedry demografie PřF UK a Eurostatu/ a čtyř 
prognóz českého penzijního systému, z nichž 2 jsou jeho vlastní. To dává dostatečné a lákavé 
možnosti pro modelování, simulce a komparace /zejména kap.4/.    
   Práce svým zaměřením na demografii a kvantitativní  maktoekonomii vyžaduje také odpovídající 
prezentaci , a tomuto nároku autor dostává svrchovanou měrou /24 grafů, 5 tabulek/. Seznam zkratek 
usnadňuje orientaci i čtenáři, který není úplně „in“ v této oblasti.  Práce je zakončena obsáhlým 
seznamem použité literatury /klasické i internetové/. Práce s odkazy se mi zdá být korektní, a přes 
obsáhlé zdroje je nesporné, že práce má svou vlastní přidanou hodnotu.   
 
    Při vysokém hodnocení předložené bakalářské práce však přece jen považuji za nutné poukázat na 
problém „zadání“. To není rozhodně výtka na adresu studenta na bakalářském stupni, dokonce ani 
studenta-doktoranda jako konzultanta. Ono „zadání“ práce je jakoby součástí samorřejmých pravd, a –
jak autor upozorňuje, stolo se už součástí „nařízení“ EU pro konvergenční programy/ „“připravenost na 
změny“/. Zarážející je fatálnost, s jakou se všeobecně „ageing“ přijímá; autor přitom poukazuje na 
hned několik populačních zlomů v českých demografických /a politických/ dějinách. Francie se např. 
v časovém horizontu ne o mnoho delším než je horizont prognóz /oněch 55 let/ stala ze země 
s nejnižší natalitou v Evropě /a snad i na světě/ dnešní evropskou výjimkou dosahující „záchovné 
plodnosti“. A tak si troufám tušit za zdánlivě samozřejmým paradigmatem nutnosti penzijních reforem 
jakési „přání otcem myšlenky“, myšlenky těch, kdož tímto prokazují svou „připravenost“ spravovat jim 
svěřené „úspory na stáří“. Potřebný „kapitál důvěry“- a to na několik desetiletí!- zůstává jakoby 
nereflektovanou „externalitou“. Tato otázka by mohla být předmětem rozpravy při obhajobě.    
    
  Bakalářskou práci Vítězslava Doležala doporučuji k obhajobě, a navrhuji hodnocení „výborně“. Při 
shodném hodnocení od konzultanta a při přesvědčivém výkonu při obhajobě dávám komisi k úcaze i 
návrh na ocenění práce pochavlou děkana. 
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EXPLANATION OF CATEGORIES AND SCALE: 
 
LITERATURE REVIEW: The thesis demonstrates author’s full understanding and command of recent literature. 
The author quotes relevant literature in a proper way. 
 
Strong  Average  Weak 
20  10  0  
 
 
METHODS: The tools used are relevant to the research question being investigated, and adequate to the author’s 
level of studies. The thesis topic is comprehensively analyzed.  
 
Strong  Average  Weak 
30  15  0  
 
 
CONTRIBUTION:  The author presents original ideas on the topic demonstrating critical thinking and ability to 
draw conclusions based on the knowledge of relevant theory and empirics. There is a distinct value added of the 
thesis. 
 
Strong  Average  Weak 
30  15  0  
 
 

MANUSCRIPT FORM: The thesis is well structured. The student uses appropriate language and style, including 
academic format for graphs and tables. The text effectively refers to graphs and tables and disposes with a 
complete bibliography. 
  
 
Strong  Average  Weak 
20  10  0  
 
 
Overall grading: 
 

TOTAL POINTS GRADE   
81 – 100 1 = excellent = výborně 
61 – 80 2 = good = velmi dobře 
41 – 60 3 = satisfactory = dobře 
0 – 40 4 = fail = nedoporučuji k obhajobě 
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