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Hodnocení  

Téma a cíl práce:  

Téma předložené diplomové práce souvisí s demografickém stárnutím, neboť jejím předmětem je 

aktivní stárnutí obyvatelstva a jeho měření. Práce má dva deklarované a zároveň naplněné cíle. Prvním 

je zmapování současné situaci aktivního stárnutí v České republice, druhým pak identifikace oblastí 

života seniorů, kde aktivní stárnutí u nás nedosahuje svého potenciálu a je možné celý proces účinně, 

v zájmu zlepšení kvality života starších lidí, podpořit. 

Aktuálnost tématu:  

Zvolené téma patří bezpochyby mezi významná témata současné sociální politiky a aplikovaných 

sociálních věd. Důvodem je právě uvedené demografické stárnutí obyvatelstva ve všech evropských 

zemích. 

Struktura práce:  

Práce má potřebnou logickou strukturu a je rozdělena do deseti, na sebe navazující kapitol.  

Úvod následuje dobře zpracovaný přehled literatury, konceptuální část poskytuje fundované vymezení 

základních pojmů ve formě diskuse s literaturou. Cíle diplomového výzkum M. Votrubce jsou 

zopakovány ve čtvrté kapitole, kde na ně navazuje formulace výzkumných otázek a vstupních hypotéz, 

opět zpracovaná na velmi solidní odborné úrovni. Pátá kapitola je věnována potřebným datům a jejich 

kvalitě. Opět se jedná o kvalitně zpracovanou kapitolu s jednou malou výhradou – kvalita dat je 

diskutována pouze v obecné rovině dat z výběrových šetření a není explicitně diskutována v kontextu 

konkrétních zdrojů dat využívaných při výpočtech kompozitního Indexu aktivního stárnutí (AAI).  

Metodika práce a některé použité postupy jsou nastíněny v šesté kapitole, přičemž metodologické otázky 

jsou probírány také v následujících kapitolách, především hned v kapitole sedmé. Ta má ráz všestranně 

metodologického kompendia výpočtu, interpretace a použití AAI. Jedná se taktéž o velmi zdařilou část 

práce, v níž autor jednoznačně demonstruje svou odbornost, jmenovitě schopnost nastudování potřebné 

látky a kritického hodnocení získané informace. V osmé kapitole AII operacionalizuje a využívá jej jako 

celek i jeho součásti, dílčí kompozity, k ilustraci postavení ČR v Evropě z hlediska dosažené úrovně 

rozvoje v oblasti aktivního stárnutí. Náplní deváté a desáté kapitoly je vlastní návrh inovace v oblasti 

úpravy a použití AAI a jejich ilustrace na konkrétních datech. Tato část reprezentuje aktivní a ucelený 

vklad diplomanta k aplikaci mezinárodně široce používaného nástroje formulace, monitoringu a 

evaluace široce koncipované sociální politiky v oblasti aktivního stárnutí.  

Zpracování tématu:  

Z hlediska zpracování tématu nelze předložené práci nic vytknout. Důsledné dodržení logických postupů 

výzkumné činnosti ze strany autora přispělo k celkově velmi dobré kvalitě zpracování tématu a zároveň 

přehlednosti diplomové práce. Autor odpověděl na všechny zformulované výzkumné otázky a naplnil 

oba v úvodu vytčené cíle své práce.  

 

Forma prezentace:  

Forma prezentace informací v celé práci je na poměrně vysoké úrovni. Formální nedostatky práce jsou 

naprosto ojedinělé a pouze okrajového významu. Někde například chybí slova – místo „situace aktivního 

stárnutí“ by bylo lepší psát a hovořit o situace v oblasti aktivního stárnutí (str. 6 a jinde) nebo místo 

„přístupu interpretace indexu“ použít „přístupu k interpretaci indexu“ (str, 60) – jinde se objevují 

nesprávné tvary slov: Starší obyvatelstvo – jeho život a ne jejich život (str. 6) nebo 1. pád – míry 



zaměstnanosti, ale 2. pád – u měr zaměstnanosti ve spojení „Váhy jsou vyšší u mír zaměstnanosti“ (str. 

58).  

 

Přínos práce: 

Potenciálně velký, neboť navrhuje takovou úpravu obecně používaného AAI, které umožní citlivěji 

posoudit možnosti a potřeby jednotlivých zemí, což ve svém důsledku může vést k formulaci 

efektivnějších politik v dané oblasti. V tomto kontext by bylo vhodné některé části práce publikovat 

v odborném periodiku české, případně i zahraniční provenience.  

Celkové hodnocení:  

Práce bez podstatných výhrad splňuje obsahové i formální požadavky kladené na diplomovou práci v 

rámci magisterského studijního programu Demografie. 

Doporučení: 

Diplomovou práci Bc. Matěje Votrubce Aktivní stárnutí obyvatel České republiky v evropském kontextu 

mohu mimo jakoukoliv pochybnost doporučit k obhajobě před komisí pro státní závěrečné zkoušky. 
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