Posudek oponenta na diplomovou práci Bc. Barbory Laušmanové
Aplikace demografických metod ve zpracování údajů o klientech
penzijní společnosti v době důchodové reformy
Diplomová práce Bc. Barbory Laušmanové se zabývá problematikou aplikace
demografických metod na data penzijní společnosti. Zdánlivě jde o zcela běžné téma, ale
opak je pravdou. Ačkoliv v současnosti soukromé společnosti věnují větší pozornost
datům a informacím z nich plynoucí, v oblasti klientské základny využívají nejčastěji
poznatky marketingového výzkumu, který je většinou spojen jen se základními
demografickými charakteristikami než s pokročilejšími demografickými metodami. Jde
tak o téma relevantní a v rámci českého demografického výzkumu i téma inovativní.
Téma je zpracováno se zahrnutím úvodu a závěru v osmi kapitolách na 89 stranách,
přičemž v závěru nechybí přehledné přílohy. V úvodu jsou vymezené cíle a výzkumné
otázky, stranou není ponechána ani struktura práce. Druhá kapitola je teoretická
a vymezuje postavení aplikované demografie v rámci demografie samotné a poskytuje
přehled o analýzách trhu, které mají přesah do demografie. I když podkapitola nese název
„Konkrétní příklady využití aplikované demografie se zaměřením na oblast trhu“, ve své
podstatě poskytuje rozsáhlý přehled relevantní literatury. Následující třetí kapitola se
věnuje důchodovému systému v České republice. Autorka zde seznamuje čtenáře nejen se
systémem samotným, ale i s problematikou populačního stárnutí, které je s tématem úzce
spojeno. Uvedené infomace jsou relevantní, i když některá slovní spojení jsou spíše
neobvyklá (např. individualizace rodiny, str. 24). Přehledně a srozumitelně je popsán
i vývoj důchodové reformy a průběh transformace penzijního systému. Protože změny
v legislativě ovlivňují nejen interpretaci výsledků, ale i strukturu dat a možnosti jejich
analýzy, jde nepochybně o stěžejní teoretickou kapitolu. Struktura dat je náplní kapitoly
čtvrté. Z textu se dozvíme, že analyzovaná data jsou reálná data nejmenované penzijní
společnosti pro dvě období, 2008–2012 a leden 2013–duben 2014, která zachycují stav
před a po reformě důchodového systému, a také to, jaké proměnné soubory obsahovaly,
nicméně informace o kvalitě dat a jejich rozložení obsaženy nejsou. Je např. otázkou, zda
všechny údaje byly úplné a daly se použít, nebo část jich byla vyřazena a proč, atd.
S ohledem na data a stanovené výzkumné otázky lze analýzu přežívání, Coxův regresní
model, míry odchodů, obecný lineární regresní model a logistickou regresi, jejichž popis
je náplní kapitoly páté, považovat za odpovídající, i když není vždy jasné, proč daná
metoda byla zvolena (např. lineární regresní model). Kladně leze hodnotit i to, že je
uveden a vysvětlen syntax statistické aplikace SAS, který byl v analýze využit. Podrobný
popis metod totiž obecně umožňuje zajistit požadavek opakovatelnosti výzkumu.
V kapitole je uvedena i metodika k prognóze, která má odpovědět na výzkumnou otázku
vztahující se k budoucí struktuře klientské základny penzijní společnosti. Kapitola šestá a
sedmá jsou analytické zabývající se popisem a interpretací výsledků. Vypovídající
schopnost kapitol, které optimálně využívají i grafických výstupů, je patrná a naplňují
stanovený cíl práce. Snad jen tabulky 4 a 5 by si zasloužily více pozornosti, neboť z textu

není jasné, z čeho a jak byly počítány. V poslední kapitole jsou shrnuty výsledky
výzkumu.
Z výše uvedeného je patrné, že si autorka s náročným tématem poradila a osvojila si
postupy vědecké práce. Cíl práce jsou jasně vymezeny, členění do kapitol a podkapitol je
logické, použité postupy jsou popsány, se zdroji širšího záběru je zacházeno řádně a
kapitolám nechybí propojenost. Kladně lze hodnotit i formální úpravu práce.
Diplomovou práci Bc. Barbory Laušmanové doporučuji k obhajobě.
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