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Bakalářská práce Moniky Firstové zkoumá představy o moudrosti (tzv. implicitní teorie) u lidí 

ve věku nad 65 let v České republice. Jedná se o zajímavé téma, které v našem prostředí 

doposud nebylo výzkumně uchopeno, a práce Moniky je tak první vlaštovkou na tomto poli. 

Práce má empirický charakter s obvyklou strukturou, je tedy rozdělena na teoretickou a 

empirickou část, kde autorka představuje vlastní realizovaný výzkum kvalitativního charakteru. 

Teoretická část je rozdělena do devíti podkapitol. První dvě téma uvozují a představují 

moudrost jako samostatný koncept a posléze jeho kořeny v psychologii. Dále je věnován prostor 

implicitním teoriím, které jsou nosnou částí teorie. Autorka zde předkládá odborný text 

podložený řadou zahraničních zdrojů, kde nejprve popisuje nejčastější komponenty 

implicitních teorií, v druhé řadě to, jak lze moudrost v laických představách nabýt a zase pozbýt 

a v neposlední řadě některé faktory, které mají dle empirických zjištění vliv na chápání 

moudrosti. Okrajově jsou zmíněny také explicitní teorie, z nichž jsou vybrány takové 

informace, které podporují tematické a výzkumné zaměření práce. Další tři podkapitoly pak 

vztahují moudrost k příbuzným konceptům (inteligence, kreativita, morální hodnoty, 

spiritualita). Zde autorka vypichuje překryvy a rozdíly prostřednictvím řady studií. Stručná 

podkapitola je věnována vlivu vzdělávacích intervencí na rozvoj moudrosti. Poslední 

podkapitola je věnována vymezení stáří a specifickým vývojovým změnám v tomto období. 

Celkově je teoretická část pečlivě zpracovaná, logicky sestavená a podložená velkým 

množstvím převážně zahraničních zdrojů. 

V empirické části hledá Monika odpověď na svou výzkumnou otázku „Jak je v českém 

prostředí chápána moudrost z pohledu lidí starších 65 let?“ prostřednictvím 

polostrukturovaných rozhovorů s 10 respondenty. Před samotnou realizací výzkumu udělala 

autorka drobnou pilotáž okruhů navržených pro rozhovor, aby ověřila jejich vhodnost. 

Sesbíraná data pak zpracovávala pomocí tematické analýzy. Kapitoly, které popisují cíl 

výzkumu a metodiku sběru dat považuji za dostatečně podrobné a obsahující všechny podstatné 

informace. V části prezentace výsledků představuje autorka 6 hlavních témat, která odpovídají 

6 obecným komponentům moudrosti a jsou naplňována celkem 14 podtématy. Samotný popis 

témat je doplněn řadou ilustračních citací z rozhovorů. V diskuzi pak autorka nejprve stručně 

shrnuje své výsledky, aby následně tato zjištění uvedla do kontextu řady zahraničních studií a 

porovnala je s nimi. 

Studie přináší zajímavé výsledky o dosud neprobádaných implicitních teoriích moudrosti 

v českém kulturním prostředí a představuje podnětný základ pro další výzkum v této oblasti. 

Z hlediska formálních náležitostí splňuje práce podmínku minimálního rozsahu, citace jsou 

v pořádku. Oceňuji opravdu velké množství zahraničních zdrojů, které autorka zručně využila 

k vystavení teoretické části i závěrečné diskuze. 



Otázka k obhajobě: 

1) Myslíte si, že by se představy o moudrosti lišily u věkově mladší skupiny (např. 30 let)? 

 

Předkládaná práce je velmi zdařilá a kvalitní a doporučuji ji k obhajobě. 

 

V Praze, 13. 5. 2022 

Ing. Mgr. et Mgr. Petra Topková 


