Oponentský posudek na bakalářskou práci Adély Jodlové
Příčiny a důsledky demografického stárnutí ve vybraných státech s intenzivním
průběhem tohoto procesu
Demografické stárnutí se v současnosti řadí k tzv. globálním problémům lidstva a zvolené
téma práce je proto velmi aktuální. Demografické stárnutí probíhá s různou intenzitou u
všech populací, autorka se ve své práci zaměřila na země s vysokou intenzitou tohoto
procesu, tj. Itálii, Japonsko a Čínu.
Rozsah práce je 81 stran a je členěna (kromě úvodu a závěru) na dvě části: metodologickou
a analytickou. První část je zaměřena na teoretické otázky dané problematiky a informuje o
použitých metodách analýzy demografického stárnutí. Druhá část práce analyzuje průběh
procesu demografického stárnutí ve vybraných zemích. Volba zemí byla provedena na
základě intenzity procesu demografického stárnutí a lze ji považovat za vhodnou. Itálie je
v současnosti nejstarší evropskou zemí, zajímavé je vysoké tempo demografického stárnutí
v Japonsku a očekávaný vývoj v nejlidnatější zemi světa v Číně. Autorka detailně analyzuje
populační vývoj v jednotlivých zemích a jeho důsledky. Tato část práce je přehledně
uspořádaná a tvrzení jsou vhodně prezentována i v grafické podobě.
Poznámky a připomínky k předkládané práci:
Obsah kapitoly 2.1. Přehled relevantní odborné literatury neodpovídá jejímu názvu, kapitola
je velmi stručná a týká se spíše obecných pojmů než problematiky demografického stárnutí.
Autorka však v celé práci průběžně odkazuje na odbornou (převážně cizojazyčnou) literaturu
a seznam uvedený v závěru práce je velmi obsáhlý (8 stran).
V kapitole 2.2. se autorka věnuje i teoretickým otázkám a jejich pojetí různými autory. I když
odborná terminologie v této oblasti není jednotná (demografický přechod, první a druhý
demografický přechod, demografická revoluce, demografická tranzice…), bylo by vhodné na
tento fakt upozornit. Pro nezasvěceného čtenáře by mohla být orientace obtížná.
Kapitola 2.3 je zaměřena na vztah demografické stárnutí - ekonomický vývoj. Nejen v této
kapitole, ale i v analytické části je zdůrazňováno především ekonomické hledisko a
opomíjena důležitá oblast sociální.
Drobné formulační nepřesnosti:
Str. 13: definice 3 věkových skupin – autorka uvádí „lze definovat mnoha způsoby“, přesněji
jsou obvyklé 2 základní přístupy: z pohledu demografické reprodukce a z pohledu
ekonomické aktivity.
Str. 15: poslední odstavec – nepřesná formulace. Při snižování porodnosti se základna
věkové pyramidy nerozšiřuje, ale naopak zužuje.
Uvedené poznámky však nejsou zásadního charakteru. Práci lze hodnotit jako velmi
zdařilou, autorka prokázala schopnost orientace v dané problematice. Práce je přehledná, je
doplněna četnými obrázky (30) a tabulkami (4) a má všechny náležitosti. Práce Adély
Jodlové odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci a doporučuji ji přijmout
k obhajobě.
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