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1. Obsah a struktura práce 

Autorka předkládá práci, která se zaměřuje na otázky volnočasových a vzdělávacích aktivit pro 

seniory na maloměstě. Jsem toho názoru, že se jedná o zajímavé téma, protože může poodhalit 

zvláštnosti a specifika maloměsta v kontextu životního stylu seniorů. Maloměsto totiž může 

reprezentovat sociální a kulturní specifika, které se mohou odrážet v životních možnostech nejen 

seniorů. Volbu tématu vítám a chválím. 

 

Práce je sestavena velmi tradičně – volný čas, stárnutí a stáří a maloměsto – teoretické zázemí 

šetřeného problému. Otázka maloměsta pak představuje proměnnou empirického šetření, tj. druhé 

části předložené práce. Struktuře práce nic nevytýkám.  

 

2. Odborná úroveň 

Úvodní část se jeví jako zdařilý kompilát, kterým autorka prokazuje svou erudici ve výběru odborné 

literatury a jejího zpracování do odborného textu. Možná lze postrádat větší tematickou odvahu, třeba 

práci s předsudky vůči seniorům z maloměsta nebo vůči maloměstu jako takovém. To však na 

odbornosti kompilátu neubírá. 

 

Odbornost autorka prokazuje především v části výzkumného šetření. Meritem věci je 

polostrukturované dotazování, které cílí na rozsah volnočasových aktivit pro seniory a spokojenost s 

maloměstskou nabídkou. Téma výzkumu přibližují výzkumné otázky (s. 50–51). Položené otázky 

jsou velmi konkrétní a věcné. Možná by i zde neuškodil odvážnější přístup. Výzkumné šetření je 

provedeno formou polostrukturovaného dotazování, které cílí na tři rozličné cílové skupiny. Každá z 

vytěžovaných skupin měla „svůj“ polostrukturovaný rozhovor. Metodologii výzkumného postupu a 

výběr respondentů autorka obsáhle popisuje v úvodu výzkumné části textu. 

 

Pokud bychom práci hodnotili ve vztahu nabídky – poptávky – spokojenosti služeb pro seniory, 

budeme ji hodnotit velmi dobře. Jasněji se v předložené práci vyjevuje maloměsto jako proměnná 

empirického šetření. Ano, bylo by možné ještě více „maloměstem“ práci ovlivnit, ale z mého pohledu 

se současná míra jeví jako dostatečná. 

 

Jsem toho názoru, že předložená práce vyplnila mezery a pochybnosti, které zaznívaly k předchozí 

verzi diplomové práce, a to na obstojné úrovni. V zásadě jsme se dozvěděli „maloměstská“ specifika, 

a lze tak blíže „maloměstským“ možnostem porozumět. Zajímavé by bylo srovnání s výsledky 

empirického šetření s proměnnou „velkoměsto“... 

 

3. Práce s literaturou 

Především v teoretickém zázemí předložené práce autorka prokázala svou schopnost vybrat literární 

zdroje a zpracovat solidní kompilát. 

 



4. Grafické zpracování 

Předložená práce nevykazuje typografické nedostatky. 

 

5. Jazyková úroveň 

Jazyková úroveň odpovídá požadavkům, které na odborný text klademe.  

 

6. Podněty k rozpravě 

Co je specifické pro „maloměsto“ v kontextu aktivizace a edukace seniorů? 

 

7. Závěrečné zhodnocení 

Práce Michaely Svobodové splňuje požadavky, které na diplomovou práci klademe, doporučuji ji k 

obhajobě a hodnotím ji „velmi dobře“. 
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