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Téma bakalářské práce, tj. aktivní stárnutí, je zajímavé a aktuální a autorka navíc dospěla k vymezení 
na Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, které umožňuje dostatečnou hloubku analýzy. 
Oceňuji také komparativní přístup, který předpokládal zpracování veřejněpolitických dokumentů Evropské 
unie, Německa a České republiky. 
 
Struktura bakalářské práce je logická a přehledná. Práce je členěna na následující části: 1. Úvod, 2. Cíle 
a výzkumné otázky, 3. Metodologie a metody výzkumu, 4. Teoretická východiska, 5. Vymezení pojmů, 6. 
Aktivní stárnutí, 7. Pojetí Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity – Česká republika, 
8. Pojetí Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity – Německo, 9. Shrnutí, 10. Závěr.  
 
Cílem práce je „popsat a porovnat přístup České republiky a Německa vzhledem k nastaveným cílům 
Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012, a následně vztáhnout výsledky této 
komparace k teorii evropeizace“, výzkumné otázky1 pak z tohoto cíle vyplývají. Výzkumné otázky míří 
správným směrem, za formulační nedostatek považuji to, že neodkazují na teorii path dependence (to 
nedělá ostatně ani cíl), se kterou bakalářská práce operuje.   
 
Jako teoretická východiska autorka použila teorii evropeizace a teorii path dependence. Obě teorie 
s tématem souvisejí a jsou vybrány vhodně a popsány postačujícím způsobem. 
 
V rámci kapitoly věnované metodám autorka popisuje a zdůvodňuje zvolený komparativní výzkumný design, 
věnuje se problematice veřejněpolitických dokumentů a použité obsahové analýze. Detaily provedení této 
analýzy ovšem spíše tušíme, autorka se jim v textu podrobněji nevěnuje. Práce je zaměřená na analýzu 
veřejněpolitických dokumentů (konkrétně německý „Nationales Arbeitsprogramm“ a české „Memorandum“ 
a „Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 – 2017“), což je legitimní zúžení, 
zůstává otázkou, zda by analýza nemohla být o trochu preciznější a plně využít potenciál zvolené obsahové 
analýzy (např. přesnější zmapování podoby obou dokumentů v podobě četnosti výskytu klíčových slov 
apod.). Doporučit by také bylo možné provedení expertních rozhovorů, které by porozumění dané 
problematice usnadnily (proč je např. v České republice „aktivní stárnutí“ nazváno „pozitivním stárnutím“?). 
 
Zjištěné poznatky vhodně shrnuje tabulka č. 3 na s. 50 bakalářské práce, ze které jsou patrné hlavní 
tematické okruhy obou dokumentů, jejich časový rámec, okolnosti vzniku a klíčové pojmy. K propojení 

                                                 
1
 1 Jak je aktivní stárnutí vymezováno?  

2 Jaké jsou cíle Evropského roku 2012 v ČR a v Německu?  
3 Jaké jsou klíčové veřejněpolitické dokumenty vážící se k Evropskému roku 2012?  
4 Jaké instituce na těchto veřejněpolitických dokumentech pracovaly?  
5 Lze najít společné faktory uchopení Evropského roku 2012 v ČR a Německu?  
6 Lze na příkladu uchopení Evropského roku 2012 pozorovat projevy odpovídající teorii evropeizace?  
 



 

 

 

s teoretickými východisky dochází v závěru.  
 
Počet zdrojů použitých v bakalářské práci odpovídá povaze výzkumného tématu a sestává kromě teoreticky 
laděné literatury z veřejněpolitických dokumentů Evropské unie, Německa a České republiky. 
 
Formálně je práce na standardní úrovni (vytkla bych jen drobné chyby jako tečky za čísly kapitol prvního 
řádu, odsazování prvních odstavců), vyjadřování autorky je přirozené a práce je čtivá. 
 
Bakalářská práce má jasně a zajímavě vymezené téma, které zpracovává za dostatečné teoretické opory 
i využitých zdrojů. Autorka prokazuje orientaci v akademické práci a schopnost zvolené téma výzkumně 
pojednat. Bakalářskou práci Sabiny Konečné vzhledem k výše zmíněnému doporučuji k obhajobě a navrhuji 
hodnotit známkou „výborně“, případně „velmi dobře“, a to s ohledem na průběh obhajoby. 
 
Možné otázky k obhajobě:  

1. O vlivu path dependence na podobu politiky aktivního, resp. pozitivního stárnutí se v závěru 
zmiňujete prostřednictvím srovnání minulých kroků obou zemí, u evropeizace pouze konstatujete, 
že je u obou zemí patrná. Dá se podle Vás říci, v které zemi je vliv evropeizace v případě této 
konkrétní politiky silnější? 

2. Pokud byste chtěla pokračovat v komparativní perspektivě a porovnávat českou a německou 
politiku aktivního stárnutí, na jaké další oblasti byste se zaměřila?   

 
V Praze dne 19. května 2014 
 
 

Mgr. Eva M. Hejzlarová, Ph.D. 
 


