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Předložený text má cca 78 stran včetně seznamu literatury a 4 přílohy. Je logicky
rozčleněn do několika kapitol a subkapitol.

Autorka zvolila stále aktuální téma týkající se životního stylu seniorů.
Práce se standardně skládá z části teoretické (cca 32 stran) a z části empirické (cca 35

stran). Teoretická část obsahuje celkem pět kapitol. První podává velmi stručný pohled na
společnost a stáří, ve druhé se autorka zabývá otázkami stárnutí organizmu, uvádí
nejzákladnější změny v psychice, ve fyzické oblasti, specifické rysy stáří a změny v sociální
oblasti. Nikde však není uvedena charakteristika stáří z biologického hlediska, od kdy
hovoříme o stáří. Někdy autorka používá termín starý člověk jindy starší, přičemž
nespecifikuje jakou věkovou kategorii má na mysli. Důchodce je velmi široký pojem, od 60
let do 90 mnohdy i více let, tj. více než třicetiletý rozsah.

Poněkud samoúčelně zde působí patofyziologie některých nemocí. Pokud měla
autorka potřebu uvést příklad nejčastějšího onemocnění daného systému, proč některý, např.
vylučovací, vynechala.

Ve třetí kapitole autorka zpracovává problematiku pohybu, jeho významu, motivaci
k pohybu, vhodné formy pohybu pro seniory apod. Zajímavý a přínosný je přehled
netradičních metod pohybové aktivity vhodný zejména pro seniory. Škoda jen, že právě této
oblasti je věnována pouze malá pozornost, 4 - 9 řádků na jednotlivou techniku. Přitom
vzhledem k hlavnímu tématu práce by logicky působil mnohem větší zájem.

Čtvrtá kapitola podává nástin výživy jako součásti životního stylu, autorka uvádí vliv
výživy na kvalitu života, její působení na stárnoucí organismus, předkládá zásady správné
výživy, včetně základních složek potravy.

Poslední teoretická kapitola na necelých třech stranách shrnuje význam psychiky ve
stáří, založený z větší míry na citacích pěti autorů.

Za hlavní cíl empirického šetření autorka stanovila zjistit ,jak vidí seniorské období ti,
kterých se týká především, senioři", Zájem soustředila na jejich pohled a vnímání současného
života, aktivitu při trávení volného času, význam pohybu a vztah k počítačové technice.

Výzkumný problém je definován poněkud krkolomně a ne zcela jasně. Taktéž
charakteristika vzorku respondentů není vhodně uvedena. Věkový záběr respondentů je velmi
široký a ve své podstatě nesrovnatelný. Opět zdůrazňuji, že je velký rozdíl, ve většině oblastí
zkoumání, jestli je člověku 60 let, nebo 80 a více let. Do určitých kategorií (á pět let) sice
autorka seniory začlenila, ale v jednotlivých kategoriích je nejvíce 23 a nejméně 5
respondentů. To je početně velmi slabý vzorek na utváření jakýchkoli závěrů. Navíc při
vlastním šetření a interpretaci výsledků se jednotlivým kategoriím nevěnuje a vše hodnotí
naprosto stejně, tzn. bez ohledu na to, kolik je jedinci konkrétně let. Přičemž se v podstatě



může jednat o jinou generaci. Také prostředí, ve kterém respondenti v současné době žijí, je
velmi podobné. Žádný z oslovených seniorů nežije v domově důchodců, v domově
s pečovatelskou službou, není hospitalizován apod.

Z metod výzkumu autorka zvolila dotazníkové šetření, přičemž 4 otázky z 24 jsou
převzaty z lékařské psychologie (Vymětal, 2003), ostatní vytvořila autorka sama. Výsledky
průzkumu jsou zpracovány formou grafů, jejichž součástí je velmi stručná interpretace
výsledků. Některé interpretace jsou nejasné, např. str. 47 "Zajímavý je údaj mezi muži a
ženami v bodě a)". Co je bod a) nikde není vysvětleno. U otázky č. 6, str. 48, je uvedeno, že
zájmy žen jsou více rozloženy, přitom u mužů jsou dle výsledků také rozloženy, jen do jiných
položek (a kupodivu procentuálně velmi podobně). Otázka Č. 18 je vzhledem k otázce Č. 16
irelevantní, neboť na ní v podstatě otázka Č. 16 odpovídá. Otázka Č. 18 je jen více roztříštěna.
Závěrečná diskuse není diskusí v pravém slova smyslu, ale shrnutím výsledků, proč autorka
volila tento název kapitoly, mi není jasné.

Rozsah práce je přiměřený, citované prameny aktuální, počet uvedených titulů
odborné literatury dostatečný. Jazyková a stylistická úroveň práce je v mezích normy,
pominu-li, že je psána v tzv. .Jch formě".

Po formální stránce práce obsahuje řadu nedostatků. Odlišná velikost a síla písma u
subkapitol str. 9 - 19, jiná na str. 20 a opět jiná v názvech všech dalších subkapitol. V celém
textu jsou nestandardní okraje, vyjma obsahu. Na str. 24 - 27 je příliš velký prostor mezi
odstavci. Přílohy jsou v textu uvedeny v pořadí Č. 3, Č. 1 a poslední Č. 2.

Přínos práce spatřuji pouze v teoretické části, praktická část je vzhledem k malému
počtu respondentů v jednotlivých kategoriích a velmi podobnému prostředí, ze kterého
pocházejí, téměř nepoužitelná.

Pokud bude autorka přes připomínky práci obhajovat, navrhuji zodpovědět několik
otázek.

Konkrétní náměty, připomínky nebo otázky vyžadující doplnění u obhajoby:

1. Uvést příklad nejčastějšího onemocnění vylučovacího systému, které v práci vynechala.
2. Více specifikovat netradiční metody pohybové aktivity, vhodné pro seniory.
3. Jasně definovat výzkumný problém.
4. Vysvětlit nejasnosti v interpretaci výsledků šetření.
5. Proč poslední kapitolu, před závěrem, nazvala diskuse, když v ní s výsledky šetření
nediskutuje, pouze je shrnuje?
6. Pokusit se obhájit přínos výzkumné části práce.

Výsledné hodnocení:
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