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OVERALL ASSESSMENT (provided in English, Czech, or Slovak): 
 
 
Cílem bakalářské práce Kristýny Konířové je analýza výdajů na dlouhodobou péči v kontextu stárnutí 
populace. Práce o rozsahu 53 stran bez příloh vymezuje v první části pojem dlouhodobé péče a ve 
druhé části analyzuje historické výdaje na dlouhodobou péči. Vliv stárnutí populace na výdaje 
analyzuje pomocí ekonometrického modelu, vzhledem k velmi krátké datové řadě a použité 
metodologii je ovšem přínos takového výzkumu značně omezený. Autorka své závěry a použité 
metody bohužel příliš neopírá o existující literaturu. Po formální stránce práce odpovídá úrovni 
bakalářského stupně.  
 
Otázka k obhajobě: Jaká ekonometrická metoda by byla adekvátní pro zkoumání vlivu stárnutí 
populace na výdaje na dlouhodobou péči v případě delší časové řady a proč byla použita metoda 
OLS, přestože analyzujete časové řady? 
 
Doporučuji práci ohodnotit známkou „velmi dob ře“.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUMMARY OF POINTS AWARDED (for details, see below):  
 
CATEGORY POINTS 

Literature                     (max. 20 points) 10 

Methods                      (max. 30 points) 15 

Contribution                 (max. 30 points) 18 

Manuscript Form         (max. 20 points) 18 

TOTAL POINTS         (max. 100 points) 61 

GRADE                          (1 – 2 – 3 – 4) 2 

 
 
NAME OF THE REFEREE: Kate řina Pavloková 
 
 
DATE OF EVALUATION:  5.6.2012        

___________________________ 
Referee Signature 



 

 
 
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 

 


