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

Bakalářská práce Vítězslava Doležala „Vliv populačního vývoje na saldo českého 
penzijního systému do roku 2065“ je důležitým příspěvkem k reformě penzijního systému 
v České republice. Autor do hloubky nastudoval relevantní literaturu z demografie a 
z ekonomie penzijních systémů a sestrojil originální projekci vývoje salda českého penzijního 
systému, která vychází z ekonomických veličin z dubna 2010. 
 
Práce je dobře logicky vystavěná. První část je věnována vysvětlení populačního 
prognózování a též zasazení do kontextu: seznámení s empirickými daty populační prognózy 
pro Českou republiku. V druhé části autor pečlivě popisuje vybrané dříve provedené projekce 
salda českého penzijního systému a sestrojuje dvě vlastní projekce. 
 
Autor jednoznačně definuje používané termíny, a tím velmi usnadňuje čtení. Při náznaku 
dvojznačnosti opatřuje text vysvětlující poznámkou pod čarou.  
 
Práce s literaturu je kvalitní. Autor prokazuje, že má danou oblast dobře nastudovanou; 
kdekoli je to na místě, zbytečně se nerozepisuje, ale naopak vhodně odkazuje na související 
zdroje.  
 
Stavba argumentu je vydařená, celý text jasně směřuje k vlastní projekci salda českého 
penzijního systému do roku 2065. Text práce dobře doplňují sdělné a současně přehledné a 
pěkně zpracované tabulky a grafy. 
 
Diskuze zvolených parametrů projekcí a implikací pro odhadované veličiny je analyticky na 
výši (nejlepším příkladem je asi část „2.2.2 Simulace ekonomiky“ na stranách 41-43). Co se 
faktické správnosti týče, ani tam jsem nenašel nedostatky.  
 
Slabším článkem práce je jazyková a gramatická elegance (mj. nadužívání trpného rodu). 
Běžných jazykových nepřesností se autor dopouští velmi zřídka (na str. 43 používá sousloví 
„velkou část růstu hrubého domácího produktu“). 
 
Vítězslav Doležal dobře propojil znalosti z ekonomie a demografie a sepsal velmi cennou 
práci, v níž ve vysoké kvalitě navazuje na dizertační práci Davida Marka z roku 2007. 
 
V případě úspěšné obhajoby navrhuji ohodnotit práci známkou výborně. Bez váhání 
doporučuji ocenit práci Vítězslava Doležala pochvalou děkana za vynikající bakalářskou práci. 
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CATEGORY POINTS 

Literature                     (max. 20 points) 19 

Methods                      (max. 30 points) 28 

Contribution                 (max. 30 points) 26 

Manuscript Form         (max. 20 points) 19 
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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 

 


