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řádný
V úvodu prezentace diplomantka představila téma a cíl výzkumu,
který byl zaměřen na analýzu struktury a chování klientů penzijní
společnosti s využitím demografických metod. Následně popsala
data, která byla poskytnuta nejmenovanou penzijní společností
působící v ČR, a demografické metody, které byly v práci využity
(např. Coxův regresní model, logistická regrese). Další část
prezentace již byla věnována představení výsledků s ohledem na
změny v penzijním systému ČR. Popsány byly základní
charakteristiky klientského kmene dle typu produktu (např. struktura
dle pohlaví a věku), intenzita odchodů klientů z penzijní společnosti
a odhad počtu klientů penzijní společnosti do roku 2025. V závěru
prezentace diplomantka shrnula hlavní poznatky výzkumu. Vedoucí
práce ocenila téma, které zasahuje do oblasti aplikované demografie,
a celkové zpracování. Oponentka označila téma v českém
demografickém výzkumu za inovativní, přičemž celkově hodnotila
práci jako velmi kvalitní. Diplomantka reagovala na dotazy
vztahující se k posudkům a doplňujícím otázkám komise aktivně.

Výsledek obhajoby:

výborně

Předseda komise:

prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc. (přítomen)
............................

Členové komise:

doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc. (přítomen) ............................

392048
17.09.2012

RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D.
Místo obhajoby :

Praha

91112931 - 392048 - Bc. Barbora Laušmanová

Číslo zápisu / číslo ve spisu : 392048/.....

RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D. (přítomen)

............................

RNDr. Olga Kurtinová, Ph.D. (přítomen)

............................

91112931 - 392048 - Bc. Barbora Laušmanová

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

