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Na úvod chci říct, že s Evou Schickovou jsem pracovala ráda pro její vnímavost a samostatnost. I 

když jsem zpočátku spíš nevěřila, že se bakalářská práce dá stihnout jenom v osmi týdnech, které 

si na to Eva vyhradila, nakonec to se ctí zvládla.  

Práce má 60 stran a jak bývá zvykem, je rozdělena na teoretickou část (30 stran) a na část 

obsahující výzkum a jeho analýzu (také 30 stran). Položek literatury má 28, včetně jedné 

cizojazyčné a několik internetových zdrojů. 

Tématem dané bakalářské práce je stáří. Snad každý člověk této společnosti si všiml, že slovo stáří 

má jakýsi negativní „příznak“, oproti pozitivnímu ladění slov mládí, dospělost a dětství. Cílem této 

práce je pokus zjistit důvod, proč tomu tak je. A nejen to, autorka šla ještě dál, aby ve svém 

výzkumu zjistila, že důvody k tomuto negativnímu vnímání stáří nejsou relevantní, že staří lidé žijí 

své životy stejně autenticky a naplno, jako lidé mladších generací. K úvahám o stáří autorku Evu 

přivedla osobní zkušenost s občanským sdružením KLAS (klub aktivního stáří), které vzniklo 

v sousedství jejího bydliště. 

Teoretickou část lze charakterizovat jako dílo kompilační, avšak velice hezky provedené: 

myšlenky a informace od různých autorů jsou propojeny jednotící myšlenkovou linií a prostým, 

avšak sdělným jazykem jsou vystavěny kapitoly, které zpracovávají problematiku stáří z hlediska 

sociologického, psychologického a antropologického. Rozsáhlejší kapitola s názvem Ageismus 

zpracovává problém, který byl vlastně dalším důvodem, který autorku přivedl k tomuto tématu, 

když na facebooku našla živou diskusi zahlcenou předsudky tak děsivými, že to je až k nevíře 

(nebylo poznat, zda jde o nadsázku, špatný žert nebo o vážně míněnou věc).  

Při výzkumu autorka použila kvalitativní zkoumání, a to ve třech věkově rozdílných skupinách: 

děti, dospělí a staří respondenti. Zkoumané skupiny byly po šesti respondentech, rozdělení podle 

pohlaví bylo nahodilé. Uvnitř skupiny byla značná věková nehomogennost, avšak vzhledem 

k očekávání to nemělo hrát významnou roli. Z rozhovorů skupiny dětí je znát jistá povrchnost a 

naivita ve vztahu ke stáří, což se dalo očekávat. Při hodnocení stáří vycházejí děti hlavně ze 

zkušeností s vlastními prarodiči, kteří k nim pochopitelně obracejí svou lepší tvář. U dospělých je 

nápadná netrpělivost při úvahách o stáří, která odráží to, že lidé středního věku cítí povinnost se o 

své staré rodiče postarat, přičemž se potýkají s vlastní nedostatečností tomuto úkolu a zároveň 

povinnostem svých uspěchaných životů dostát. Autorka se domnívá, že škodlivé předsudky o stáří 



se pravděpodobně rodí v této věkové kategorii. Výzkum skupiny starých lidí obsahoval dvě fáze: 

rozhovor biografický a rozhovor strukturovaný s otázkami týkajícími se prožitku stáří. Odpovědi 

na strukturované otázky měly objasnit, jak dnes respondent vidí životní křižovatky a události 

pohledem svého věku a jak odpovědi na externální otázky korespondují s životními událostmi. Ne 

že by tato analýza zcela scházela, ale ve své minimalizované podobě biografie a rozhovory fungují 

spíše jako samostatné celky. Ke škodě věci je, že biografie respondentů nejsou zachyceny 

v celistvosti, nýbrž jde pouze o jakýsi průřez a převyprávění, a tím se nepodařilo tyto životní 

události a životní postoje viditelně propojit.  

Očekávala jsem, že autorka v odpovědích vysleduje náměty, jež by dokládaly, že náboženství je u 

většiny lidí živé, i když není nijak deklarováno. Např. smíření, pokora, vděčnost, odpuštění mají 

k náboženství velmi blízko, přestože lidé o tom jako o náboženství nemluví. Staří lidé většinou 

vyrůstali ještě v náboženském prostředí, mladí většinou už ne. Nabízí se otázka, zda dospějí mladí 

lidé z nenáboženského prostředí k těmto hodnotám, až zestárnou. Bylo třeba vyjádřit a popsat tuto 

lidskou tendenci jako náboženskou potřebu a pracovat tak s ní. Lépe by vynikly závěry výzkumu: 

klid a vyrovnanost i v poměrně dramatických situacích, jako např. v nemoci, v ovdovění, 

v očekávání smrti, a absence silných emocí a zápasu v samotě, při smiřování se s ubýváním sil 

nebo při vyprávění některých těžkých životních událostí.  Text bakalářské práce líčí, že lidé ve 

stáří si už starosti nepřipouštějí, vždyť cílem stáří je pozvolna a přirozeně uzavřít svůj příběh. 

Člověk se ze všech sil snaží žít život kompletní, a když k tomu má jen zbytek sil, tak zmenší cíle, 

potřeby a rozlet, což nám tato diplomní bakalářská práce dokládá.  

 

Hodnocení: Dvě zmíněné výhrady uvádím jen jako maximální nárok, který jsem jako vedoucí na 

tuto práci měla, ale i bez toho je práce velice hezká a obsahově hodnotná. Hodnotím ji jako 

podařenou, chválím i to, že se v ní nevyskytují žádné jazykové chyby a překlepy. Navrhuji známku 

dvě, ale nevylučuji, že bych se přiklonila i k jedničce, kdyby obhajoba k tomu dala důvod.  
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