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V rámci této bakalářské práce se studentka zaměřuje na implicitní (laické) teorie moudrosti 

pohledem českých seniorů. Jedná se o nově zkoumanou oblast v rámci českých výzkumných 

studií. Práce čerpá většinou ze zahraničních výzkumů a dalších odborných zdrojů. Je na vysoké 

jazykové i odborné úrovni. Studentka se v tématu velice dobře orientuje a nabízí zajímavý 

pohled na celou problematiku v rámci uvedení teorie. Použité zdroje správě cituje a uvádí jich 

(vzhledem k typu závěrečné práce) velké množství.  

Jedná se o kvalitativní práci, jsou využity polostrukturované rozhovory s deseti respondenty. 

Data z nich jsou zpracovány s využitím tematické analýzy. Je uvedena pouze jedna výzkumná 

otázka (Jak je v českém prostředí chápána moudrost z pohledu lidí starších 65 let?), která by 

odpovídala spíše zaměření celého výzkumu. Za výzkumné otázky by bylo možné považovat 

spíše samotné otázky rozhovoru. Jedná se o tyto čtyři, které nejsou v práci samostatně 

zodpovězeny, slouží jako prostředek k získání odpovědi na hlavní (výzkumnou) otázku.  

Hlavní otázky polostrukturovaných rozhovorů: 

 Co to je moudrost? Co to pro vás znamená?  

 Zkusíte mi popsat, jaký člověk je podle vás moudrý? Jak si představíte moudrého 

člověka?  

 Na chvíli se zamyslete a zkuste si vybavit nejmoudřejší osobu, kterou jste poznal/a. 

Pokusíte se prosím popsat, proč jste ji vybral/a a v čem je moudrá?  

 Vzpomenul/a byste si na okamžik, kdy jste byl/a podle vás moudrý/á?  

Velice detailně je popsán samotný postup při práci s daty a jejich analýza. Výsledky jako takové 

(tedy jednotlivé kategorie témat) jsou však popsány poměrně stručně, i když je jasné, z čeho 

vychází a jsou také uváděny ilustrační ukázky z rozhovorů, které téma dokreslují. Je však 

otázkou, zda byl způsob analýzy vybrán vhodně. Kategorie z rozhovorů vzešly, ale mnoho dat 

zcela zapadlo. Může se tedy jednat o další potenciál, který práce má (viz Otázky k obhajobě). 

V rámci diskuze jsou uvedeny výsledky práce a následně všechna zjištěná témata dávána do 

vztahu s ekvivalenty z jiných (zahraničních) výzkumů, které se překrývají obsahem. Výsledky 



jsou v souladu s výzkumy zaměřenými na toto téma (západní pojetí teorie moudrosti). 

Studentka uvádí souvislosti a rozdíly také v kulturním pojetí teorie. Všechny oblasti uvedené 

v teoretické části studentka diskutovala dle výsledků vlastních dat a uvažovala nad dalšími 

souvislostmi prezentovaných oblastí (témata intelektu, kreativity, věku).  

Celkově je práce velice zajímavá a přináší poznatky, které jsou v souladu s dalšími 

výzkumnými studiemi. Je zpracována na vysoké úrovni odbornosti. Na to, že se jedná o 

bakalářskou práci, obsahuje velké množství odkazů na zahraniční zdroje. Bylo by určitě na 

místě zvažovat publikování práce v nějakém odborném časopise.  

 

 

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.  

 

 

Otázky k obhajobě: 

 V rámci bakalářské práce byla řešena implicitní teorie moudrosti. Dala by se získaná 

data z rozhovorů analyzovat ještě dalším způsobem? Např. jaké situace respondenti 

uváděli jako ty, kdy jednali moudře? Jaké konkrétní osoby podle nich jsou/byli moudré? 

Je možné jejich výpovědi nějak zobecnit? 

 Jaká byla Vaše vlastní motivace pro zpracovávání tohoto tématu? 
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