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Předkládaná bakalářská práce má celkem 81 číslovaných stran vč. přílohy a seznamů obrázků, tabulek 

a použitých zdrojů. Rozsah práce je tedy spíše nadprůměrný, je však dán relativně velkým množstvím 

grafických prvků i prostudované literatury. Práce se věnuje tématu demografického stárnutí, což je téma nejen 

aktuální, ale i uchopitelné mnoha různými způsoby. Autorka se zaměřuje na příčiny a možné důsledky stárnutí, 

a to jak z teoretického, tak praktického (na příkladu vybraných států) pohledu. Pro tento účel si v úvodu 

vymezuje čtyři dílčí výzkumné otázky. 

Struktura práce je zcela přehledná, text je rozdělen do čtyř kapitol – kromě úvodu a závěru se dělí na část 

teoretickou a část praktickou. Teoretická část obsahuje přehled relevantní odborné literatury, autorka se 

zabývá především příčinami demografického stárnutí a jeho průběhem, tématika stárnutí je zde také zasazena 

do teoretického kontextu, kdy se autorka věnuje konceptům prvního a druhého demografického přechodu 

nebo demografické dividendy. Dle mého osobního soudu množství prostudované literatury a její ucelené 

zpracování přesahuje běžný standard bakalářských prací. Součástí teoretické části práce je také přehled metod 

a ukazatelů vhodných k základní analýze procesu stárnutí. Ty jsou také následně v práci využity. 

Třetí kapitola práce je věnována vlastní provedené analýze procesu stárnutí v rámci vybraných států. Záměrem 

bylo vybrat takové státy, kde je proces stárnutí mimořádně intenzivní. Protože i na intenzitu stárnutí lze 

nahlížet z více úhlů, autorka pro volbu každého státu zvolila částečně odlišné kritérium – Itálie a Japonsko 

reprezentují populace s vysokým podílem seniorů již v současné době, přičemž v případě Japonska byl proces 

stárnutí výrazně intenzivní především ve druhé polovině 20. století. Tyto dva státy jsou doplněny o Čínu, kde 

je vysoké tempo stárnutí očekáváno v nadcházejících letech. 

Pro všechny tři státy jsou popsány důvody stojící za procesem stárnutí, jeho předpokládané dopady a také 

specifika jednotlivých států mající na stárnutí populace přímou vazbu. U všech tří států je popsán dosavadní 

vývoj i předpoklady budoucích změn věkové struktury populace. I tato část je značně založena na provedené 

rešerši odborné literatury, tím jsou prezentované věkové pyramidy nebo základní ukazatele procesu stárnutí 

vhodně komentovány, interpretovány a uváděny do kontextu. Autorka poukazuje na mnoho zajímavostí a text 

je psán navíc poměrně poutavou formou. Závěrečné shrnutí se pak stručně vrací k klíčovým informacím 

předchozího textu a přináší vzájemné srovnání všech tří analyzovaných států 

Z pozice školitele bych ráda ocenila především zájem autorky o řešené téma a samostatnost v přípravě 

předkládané práce. Jak bylo řečeno, za nadstandardní považuji především práci s odbornou literaturou 

a schopnost získané informace vzájemně provázat. Kromě toho si dovolím pozitivně ohodnotit i schopnost 

autorky odhadnout vlastní časové možnosti a časovou náročnost práce. Bohužel v textu zůstalo několik 

formálních nedostatků (překlepy nebo chybná odsazení textu, ne vždy zcela zdařilá podoba tabulek nebo 

některých grafů), nepokládám je však za zásadní při celkovém hodnocení práce. 

Dle mého názoru prací autorka prokázala orientaci v řešeném tématu i schopnost samostatné vědecké práce, 

předložený text odpovídá nárokům běžně kladeným na bakalářské práce a z toho důvodu předkládanou práci 

doporučuji k obhajobě. 
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