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Studentka si pro svou práci zvolila téma, které je stále aktuální v souvislosti se stárnutím 
populace. Práce je především souhrnem poznatků na daná témata, a to souhrnem kultivovaně 
psaným a zajímavým. Kvalitu a čtivost práce by však výrazně zvýšilo, kdyby se autorka 
podrobně zaměřila pouze na jeden z uvedených okruhů a nesnažila se zpracovávat oba dosti 
rozsáhlé okruhy současně. Schopnosti autorky (kompilační, stylistické, tvůrčí aj.) by 
umožnily věnovat se některému z témat do mnohem větší hloubky, možná by zbylo i více 
prostor~ na autorčin vlastní text. 

Z obsahového hlediska považuji za nejzdařilejší kapitolku 4.4.3 Ageismus - jazyk a média. 
Přináší vlastní text, zajímavé poznatky a nápady. Kapitola o stárnutí je zpracována pěkně, 
postrádám snad jen přehledněji zpracované mýty o seniorech formulované např. 
Haškovcovou. Také text o syndromu EAN dobře shrnuje základní informace, škoda jen, že 
zpracování obou témat (jakkoli úzce spolu souvisejících) nedovoluje věnovat se mu 
podrobněji. U kasuistik není u,:,edeno, odkud byly čerpány nebo převzaty. 

Práce s odbornou literaturou je v pořádku, studentka použila vhodné prameny a korektně je 
citovala (s výjimkou kap. 5.4). Pokud jsou pod čárou uvedeny dva shodné prameny, užívá se 
zkratka "tamtéž" nebo "ibid". Seznam literatury obsahuje drobné překlepy, jinakje v pořádku. 
Některé názvy kapitol by bylo lepší upřesnit (srov. 4.2 a 4.4), úvod se nečísluje. Kvalitu textu 
zbytečně snižují pravopisné chyby, jakkoli ojedinělé (např. "ranné stáří", s. 9). 

Celkově se jedná o kultivovanou kompilaci odborných poznatků, v níž studentka prokazuje 
schopnost práce s literaturou a stylistické dovednosti. Vlastní myšlenky a úvahy jsou spíše 
ojedinělé, což je škoda, neboť ty uvedené jsou dostatečně vyzrálé a podnětné. Kladně 
hodnotím upozornění na sílící problém gerontofobie, který však z textu vyplývá spíše nepřímo 
- tzv. mezi řádky. Práce jako celek by mohla docela dobře sloužit jako studijní text k otázkárn 
ageismu, proto si zaslouží pochvalu. 

Navrhovaný stupeň hodnocení: výborně 

Podnět k obhajobě: Zkuste se zamyslet nad tím, zda syndrom EAN obecně vychází 
z ageismu (např. dle definice Vidoviéové). Musí příčiny týrání nebo zanedbávání vždy 
vycházet z ageistických postojů? 
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