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OVERALL ASSESSMENT (provided in English, Czech, or Slovak): 
 
Bakalářská práce představuje precizně vypracovaný predikční model vývoje nákladů na dlouhodobou 
péči v České republice v souvislosti se stárnutím obyvatelstva. Autorka se inspiruje v predikčních 
modelech renomovaných zahraničních institucí, její model ale díky kvalitnější datové základně 
umožňuje lepší odhady budoucích výdajů. Autorka si je zároveň vědoma limitů predikčních modelů a 
diskutuje je v závěru práce. 
Práce je originálním příspěvkem do české diskuze o důsledcích stárnutí obyvatelstva, model vývoje 
nákladů na dlouhodobou péči s využitím srovnatelně kvalitních dat nebyl dosud v České republice 
vytvořen. Autorka adekvátně využívá dostupné literatury a používá vhodnou metodologii, rovněž 
formální úroveň plně splňuje požadavky na bakalářskou práci.  
Doporučuji ohodnotit práci jako výbornou a doporučuji autorce udělit pochvalu děkana Fakulty 
sociálních věd za vynikající bakalářskou práci. 
 
 
 
 
SUMMARY OF POINTS AWARDED (for details, see below):  
 
CATEGORY POINTS 

Literature                     (max. 20 points) 20 

Methods                      (max. 30 points) 30 

Contribution                 (max. 30 points) 30 

Manuscript Form         (max. 20 points) 30 

TOTAL POINTS         (max. 100 points) 100 

GRADE                          (1 – 2 – 3 – 4) 1 

 
 
NAME OF THE REFEREE:  
Kateřina Pavloková 
 
DATE OF EVALUATION:     
13.6.2013      
 
 

 
___________________________ 

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 

 


