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 Bc. Michaela Kolínková  
 
Sociální souvislosti demografických změn a důsledky pro 
sociální politiku státu se zaměřením na aktivní stáří a se 
zřetelem na podporu zaměstnávání  
 

 

Volba tématu: 

Téma je velmi aktuální. Na toto téma se konají mezinárodní i národní 

konference, organizují se výzkumné projekty a připravují se více či méně zdařilé 

důchodové reformy parametrické i systémové povahy. V roce 2002 byla přijata na 

konferenci, organizované OSN, Madridská deklarace na podporu aktivního stáří, 

která se každých pět let kontroluje na ministerských konferencích, naposledy v roce 

2012 ve Vídni. Je to i téma výzkumného záměru katedra sociální práce FF UK. 

Struktura práce: 

 Práce je standardně dělena na dvě části, zpravidla označovaná jako teoretická 

východiska, a výsledky výzkumu. V první části této práce autorka vymezuje pojmy, 

se kterými chce pracovat, a shrnuje teoretická východiska, ze kterých vychází, tj. 

sociální souvislosti demografických změn a problematika aktivního stáří. Popsuje 

mezinárodní genezi problému a jeho řešení a uvádí důležité mezinárodní dokumenty 

a strategie na podporu aktivního stáří. Druhá část je věnována provedeným 

analýzám tempa stárnutí, zaměstnanosti ve stáří a zdravotního stavu seniorů. 

Vychází z dostupné statistických údajů, týkajících se zkoumaných problémů. Analýza 

se doplněna sondou, kterou autorka zjišťovala, jakým způsobem jsou metody Age 

Managementu uplatňovány v bankovním sektoru v České republice. V závěru práce 

jsou vyhodnocena všechna získaná data. 

Hodnocení: 

 První, úvodní kapitola obsahuje standardní informace o diplomové práci. 

Vycházela z kritiky ageismu a vytkla si následující výzkumné otázky:  

1. Do jaké míry se Age Management provádí?  

2. Co může stát udělat pro Age Management?  

3. Do jaké míry stát podporuje Age Management?  
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Ve druhé kapitole definuje pojmy, s nimiž v diplomní práci pracuje. 

Ve třetí až osmé kapitole shrnuje teoretická východiska své práce a opírá se 

při tom o dostupnou odbornou literaturu a mezinárodní dokumenty. Popisuje 

demografickou situaci a důsledky demografických změn, mezinárodní geneze 

problému a aspekty mezinárodní solidarity, faktory ovlivňující aktivitu v procesu 

stárnutí, ageismus a svůj výklad končí popisem evropského roku aktivního stáří. 

Postuluje přitom logicky od obecného ke zvláštnímu a končí popisem metody age 

managementu. Vytvořila si tak dobré východisko pro vlastní analytickou práci.  

Vlastní výzkum má povahu kvantitativní analýzy dostupných statistických dat 

v kapitolách 9 až 14, doplněný o vlastní dotazníkové šetření o age managementu 

v bankách. Volba bankovního sektoru je pochopitelná, protože vzhledem k 

charakteru práce lze předpokládat, že banky budou praktikovat age management. Na 

statistických údajích analyzuje dosavadní vývoj tempa stárnutí v ČR, prognózuje 

demografický vývoj v ČR do roku 2050, analyzuje zaměstnanost ve stáří, vývoj 

zdravotního stavu ve stáří, prognózu ekonomického zatížení společnosti a končí 

popisem toho jak Stát a nestátní sektor v projektech se věnují Age Managementu v 

České republice. Představuje „Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro 

období let 2013 až 2017“, a projekty „Implementace Age Managementu v České 

republice", „Potenciál 50+“ a „Výměna zkušeností a know-how v oblasti aktivního 

stárnutí a zaměstnanecké politiky vůči pracovníkům starším 50 let“. V 15. kapitole 

popisuje Nástroje státu pro zavádění Age Managementu. Tím si vytváří východisko 

pro poslední analytickou 16. kapitolu, ve které shrnuje své poznatky z výzkumu age 

managementu v bankách na našem území a ve Škoda auto jako nejprogresivnějšího 

zaměstnavatele ve strojírenství. 

V závěru shrnuje přehledně hlavní poznatky z analýz statistických dat. Práce 

odpověděla na otázky, které jsou formulovány v úvodu. 

Práce splňuje všechny formální požadavky, které jsou na magisterské 

diplomní práce kladené. Literatura je dostatečná a jsou v ní zastoupeni i zahraniční 

autoři.  

Navrhuji práci hodnotit jako výbornou a vyzvat studentku, aby připravila 

informaci pro časopis Fórum sociální práce. 

 

 


