Posudek vedoucího na bakalářskou práci Lucie Nocarové:
Stárnutí populací EU: trendy a struktury

Předkládaná bakalářská práce je věnována aktuálnímu a stále častěji diskutovanému tématu
demografického stárnutí v populacích Evropské Unie. Zpracované téma je věnováno
nedávnému vývoji hlavních demografických komponent a zejména výsledkům nejnovější
prognózy obyvatelstva do roku 2080 vypracované EUROSTATem. Vzhledem ke skutečnosti,
že autorka zamýšlela podat hlubší pohled na stávající trendy a výhled do budoucnosti vybrala
za tímto účelem několik států (Česká republika, Irsko, Itálie, Kypr, Portugalsko, Švédsko) podle
jejich rozdílných podílů obyvatelstva ve věku 65+ v roce 2015 a 2080.
Těžiště práce představuje třetí a čtvrtá kapitola. Třetí kapitola je věnována seznámení
se základními principy teorií prvního a druhého demografického přechodu. Následuje pak text,
který vysvětluje komponenty demografického stárnutí, procesy plodnosti, úmrtnosti a
mezinárodní migraci. Do této kapitoly je i zařazeno vysvětlení nového pojetí tzv.
prospektivního věku. Následující kapitola (čtvrtá) je specificky věnována trendům úhrnné
plodnosti a střední délky života při narození po roce 1960 ve vybraných zemích. Prognóza
věkové struktury EU28 je představena pomocí věkové pyramidy začátku (2015) a konce období
(2080) a dále vývojem širších věkových skupin. Logicky pak následují výpočty současných a
výhledových ukazatelů demografického stárnutí pro EU28 i vybrané země: index stáří, index
závislosti a mediánový věk. Budoucí demografické stárnutí je představeno i pro vybrané země
pomocí obrázků věkových pyramid a relativního zastoupení širších věkových skupin.
Analytická kapitola je zakončena pohledem na zdravotní stav zvolených populací, pomocí
ukazatele naděje dožití ve zdraví (bez omezení aktivit), a to při narození a ve věku 65 let.
Bakalářská práce představuje stručnější představení zkoumané problematiky, nicméně
jsou zde správně uvedeny principiální informace ke zvolenému tématu. Komentáře jsou
přehledné a věcně správné. Práce je dobře napsána a logicky strukturována. Práce nemá
obsahové nedostatky a technicky je kvalitně provedena. Zejména bych vyzdvihla autorčinu
samostatnost při zpracování zvoleného tématu. Domnívám se proto, že splňuje nároky kladené
na bakalářské práce, a proto ji doporučuji k obhajobě.
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