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Aktuálnost tématu
S medializací otázek kolem stárnutí české populace přibývá i studentských prací, které se
uvedenou oblastí zabývají. Kateřina Kropáčková zvolila ze všech možných přístupů
k problematice jeden velmi zajímavý, snaží se totiž zjistit, nakolik (a zda vůbec) se nárůst
počtu seniorů odráží ve formulaci a reprezentaci jejich zájmů. Jedná se tedy o velmi aktuální
pohled.
Cíle práce a jejich naplnění
Hlavním cílem práce je podle autorky zjištění, jak jsou v české společnosti reprezentovány
zájmy seniorů, jak mezi sebou komunikují aktéři a je-li reprezentace zájmů efektivní. Takto
formulovaný cíl byl podle mého názoru splněn na uspokojivé úrovni.
Metodologie
Použité metody jsou podrobně popsány a jejich výběr uspokojivě zdůvodněn. Autorka
vychází z vlastního dotazníkového šetření, (72 vyplněných dotazníků) které je podpořeno
sekundární analýzou dalších již provedených výzkumů. Další použitou metodou je analýza
aktérů.
Obsah práce
Práce je logicky členěna do osmi částí včetně úvodu a závěru. Druhá část, nazvaná
„Vymezení zkoumaného problému“ je svým obsahem spíše definicí důležitých pojmů a
oblastí, které se vztahují k tématu práce (vymezení pojmu stáří, demografické stárnutí.
Do této části by tak mohly být zařazeny i koncepty demografické paniky a ageismu, spíše
nežli do teoretických východisek práce. Po kapitole o metodologii následují teoretická
východiska práce a zvolené koncepty. Zde se autorka podrobně zabývá systémy reprezentace
zájmů a konceptem Policy Networks.
Kapitola pátá, Postavení seniorů ve společnosti, akcentuje především mediální obraz stáří a
uvádí „tradované mýty o stáří“. Vychází z odborné literatury a konfrontuje ji s dalšími
poznatky a také s názory seniorů z vlastního šetření. Přestože se jedná o zajímavou část
práce, do celé koncepce práce podle mého názoru příliš nezapadá. Provázanost s další částí
práce není zcela zřejmá.
Šestá část je věnována reprezentaci zájmů seniorů. Její součástí je i analýza rolí aktérů
v tomto politickém procesu. Opět jsou zde použity názory respondentů vlastního autorčina
šetření, které analýzu vhodně doplňují.
Konečně závěrečná část obsahuje návrhy na řešení dílčích problémů zjištěných v analýze. I
v této části se projevuje určitá věcná neprovázanost, kterou zmiňuji výše. Návrhy jsou
rozděleny do dvou oblastí a týkají se jak působnosti státní správy, tak angažovanosti odborné
veřejnosti a dalších aktérů a jsou podle mého názoru většinou realistické a akceptovatelné.

Formální úprava práce
Kromě poznámek uvedených výše v posudku nemám k formální úpravě práce zásadní
připomínky. Odkazy na zdroje a citace jsou uvedeny a vyznačeny v textu, seznam literatury
je součástí práce. Grafy, tabulky a přílohy práci vhodným způsobem doplňují.
Celkové hodnocení práce:
Přes uvedené dílčí připomínky jsem přesvědčena, že diplomová práce Kateřiny Kropáčové
splňuje požadavky kladené ta tento typ odborného textu. Doporučuji práci k obhajobě a
navrhuji hodnotit jako velmi dobrou.
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