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Studentka zvolila téma, které je vzhledem k demografickému vývoji v ČR a prodlužování 
života ve stáří velmi aktuální. Více než v jiných životních etapách vystupuje ve stáří do 
popředí problematika naplnění života, spokojenosti s prožitým životem a zachování osobní 
identity. 
První část diplomové práce má teoretický charakter a autorka se v ní zaměřuje na jednotlivé 
životní etapy, kterými člověk v průběhu života ve svém psychosociálním vývoji prochází. 
./ednotlivá stadiajsou zpracována pohledem jedince v období pozdního stáří. Neopominá 
zdůraznit potřebu spirituality a možnosti sociálně - pastoračni pomoci v obtížných životních 
situacích. 
V další kapitole velmi stručně popisuje obecnou problematiku stárnutí a stáří a života seniora 
v rodi,ně, v domácím prostředí a v institucionální péči. V teoretické části formuluje i pojmy 
jako je smysluplnost života, životní hodnoty a podrobně popisuje velmi závažný a rozšířený
přesto opomíjený jev zhoršující kvalitu života ve stáří - depresi. 
Studentka se pokusila formou řízeného rozhovoru navázat kontakt se seniory v různých 
životních situacích (senioři institucionalizovaní v domovech a žijící v domácím prostředí) a 
zjistit, zda má institucionalizace vliv na to, jak lidé hodnotí svůj prožitý život a zároveň zda v 
současnosti trpí depresí. 
K dotazníkovému šetření použila 2 dotazníky: Logo-test E. Lucasové (jednoduchý dotazník, 
který umožňuje rychle rozpoznat, zda člověk hodnotí svůj život jako smysluplný - otázky 
byly vztaženy do minulosti) a Geriatrickou škálu deprese - 15, která je používána pro zjištění 
přítomnosti a ev. stupně deprese u seniorů. 
Vzhledem k tomu, že soubor dotazovaných byl poměrně malý, jedná se spíše o jakýsi náhled 
na to, jak senioři, kteří s autorkou spolupracovali, vnímají svůj minulý život v kontextu 
současné situace. Toto je uvedeno i v závěrečné kapitole. 
Ve všech kapitolách jsou přínosné zejména osobní postřehy autorky, které pramení 
z rozhovorů se seniory a také uvedené kazuistiky. 

Autorka prokázala opravdový zájem o dané téma, v jehož rámci podala podrobný pohled na 
psychosociální problematiku života ve stáří a doložila fakty z celostátních výzkumů. 
Rozsah práce je přiměřený. Jazyková a stylistická úroveň práce je velmi dobrá. 
Použitá literatura je aktuální a dostatečně rozsáhlá ve vztahu ke zpracovanému tématu. 
Cíl práce- zmapovat postoje seniorů k minulosti v kontextu jejich současného života - autorka 
splnila. 

Předložená diplomová práce splňuje podmínky a nároky kladené na odbornou práci 
a doporučuji ji k obhajobě. 

Předloženou práci hodnotím: výborně 
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