
 

 

 

Posudek školitele na diplomovou práci Kristýny Konířové 

„ANALÝZA VLIVU STÁRNUTÍ POPULACE NA VÝDAJE V OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ VE VYBRANÝCH 

ZEMÍCH COMMONWEALTHU“ 

 
Předkládaná diplomová práce se zaobírá tématem stárnutí populace a to se zaměřením na jeho souvislost 

s výdaji na zdravotnictví. Rozlišovány jsou vládní výdaje a výdaje soukromého sektoru. Analýza je provedena na 

třech vybraných populacích – za tímto účelem byla vybrána Kanada, Austrálie a Nový Zéland.  

Úvodní část práce stručně představuje hlavní cíl i předpoklad práce a strukturu dalšího textu. V práci 

užité postupy, stanovený cíl i předpoklad (prokázání souvislosti mezi výdaji na zdravotnictví, stárnutím 

populace a případně dalšími ukazateli) jsou zvoleny na základě studia relevantní literatury, která je také 

v textu řádně představena a citována.  

Samotný text práce je pak v zásadě rozčleněn jen na dvě velké kapitoly, které však mají svou vnitřní 

strukturu. První z nich lze označit za spíše teoretickou – je v ní rozebírána obecně problematika stárnutí 

populace, ale i popis demografického vývoje analyzovaných států a přiblížení jejich zdravotnického systému. 

Kromě obecnějšího popisu procesu stárnutí populace v zahrnutých státech je část textu věnována také 

opatřením přípravy na stárnutí, která byla v jednotlivých státech zaváděna a realizována. 

Druhá kapitola textu je pak pojata více prakticky a přestavuje stěžejní část práce. Použité metody analýzy 

byly zvoleny na základě studia literatury, což mj. umožňuje srovnání dosažených výsledků předkládané práce 

se staršími studiemi. Celkem jsou v práci využívány tři typy modelů – OLS (lineární regrese), VAR (vektorová 

autoregrese) modely a model založený na panelových datech. V každém z nich jsou samostatně modelovány 

výdaje na zdravotnictví veřejného a soukromého sektoru. Otázkou je, zda bylo nutné zařazovat všechny 

uvedené postupy, neboť jejich důsledný popis, aplikace i interpretace pak již naráží na únosný rozsah práce. 

U jednotlivých modelů pak některé z těchto fází zůstávají ne zcela naplněny – nejvýrazněji je to patrné 

především na úrovni diskuse získaných výsledků. 

Z pozice školitele oceňuji hlavně nesporné zaujetí autorky pro zvolené téma a jeho samostatné zpracování. 

Především v teoretičtějších částech textu autorka prokazuje značnou pečlivost a důslednost v dohledávání 

relevantních informací nebo popisu metodiky. Jak bylo uvedeno, rezervy přetrvávají především v interpretaci 

výstupů, což je dle mého názoru dáno i rozsahem práce. V některých pasážích je patrná určitá uspěchanost 

projevující se především na formální stránce textu. Na druhou stranu, autorka zvolila téma vysoce aktuální 

a relativně často diskutované, pojímá ho komplexně a prací prokázala nejen schopnost základní demografické 

analýzy, ale i pokročilejších ekonometrických metod. Právě u nich nezůstala jen na úrovni jejich pouhé 

aplikace, ale důsledně provádí nutné testování vhodnosti a formulace modelů, výsledky jsou sice jen velmi 

stručně, ale přesto porovnávány s apriorními předpoklady i výsledky jiných studií. V tomto ohledu se jako 

zajímavý přínos práce jeví rozlišení modelování na úrovni vládních výdajů a výdajů soukromého sektoru. Na 

základě uvedeného považuji předkládanou práci Kristýny Konířové za odpovídající nárokům běžně kladeným 

na tento typ prací, a proto ji doporučuji k obhajobě. 

 

 

V Praze dne 23. května 2014       RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D. 

         školitel  

 
 


