
Posudek na diplomovou práci Romany Benešové Ageismus jako střet věkových skupin 
 
 
Předložená diplomová práce se věnuje tématu ageismu v České republice. Vychází ze 
sekundární analýzy dat z výzkumu ESS IV, který autorka zpracovává v rámci svého působení 
na Sociologickém ústavu. Práce je napsána čtivě, obsahuje mnoho nových poznatků. 
Autorka má práce jasně členěnou na teoretickou část (kde definuje i pojmy s nimiž dále 
pracuje) a na část analytickou, kde prověřuje své výzkumné hypotézy. Analytická práce je 
čistá, interpretace výsledků bez problémů, některé výstupy jsou poměrně neobvyklé (např. 
pavučinový graf), ale jejich použité je zcela namístě. V jazykové stránce práce jsem neshledal 
žádné výraznější prohřešky. Dále uvádím několik pochybení, na která jsem v práci narazil: 

1) Autorka si zvolila příliš mnoho hypotéz a seznamuje s nimi čtenáře postupně. Autorka 
práce se nechala příliš zahltit bohatstvím datového souboru a snažila se sdělit čtenáři 
vše, co k tématu patří. Díky tomu prověřuje celkem 10 hypotéz, s nimiž ovšem čtenáře 
neseznámí před započetím analýz ale až v jejich průběhu. Tento postup je 
nestandardní a čtenář je lehce zmaten, protože neví, co očekávat v další části textu. 
Škoda, že se autorka neřídila příslovím, že méně někdy znamená více. 

2) U hypotéz si ještě dovolím výtku, že některé pasáže zmíněné v analytické= části 
logicky patří spíše do úvodní teoretické části (typicky například text u druhé 
hypotézy). Podobně i část 3.5.1 by si zasloužila zařazení do teoretické části a lze najít 
další příklady. 

3) Zvláštní je práce autorky s literaturou. Na straně 16-17 je odkaz k některým dílům 
z oblasti sociální psychologie či sociologie, ale u např. Sharifa není odkaz (v seznamu 
literatury uveden je, je citován později). Zmíněný Adams a Stoufer nejsou citováni 
odkazem a nejsou ani v seznamu literatury, podivná nedůslednost. 

4) V oblasti analýzy stojí za vyjasnění během obhajoby, co autorka míní, když sděluje na 
str. 30, že v modelech použila proměnné, které se ukázaly jako platné. Naokraj 
dodávám, že použité modely logistické regrese s výjimkou modelu 1 jsou zbytečné, 
jejich predikční síla je mizivá. Podobně je překvapivý komentář na str. 63 (též pozn. 
pod čarou 11) ke korelačnímu koeficientu o hodnotě 0,05. 

5) Některé tabulky a grafy nejsou příliš přehledné s ohledem na volbu barev, resp. by 
zasloužili legendu (např. tabulka 5 či graf na straně 41). 

V rámci obhajoby doporučuji uvést odpovědi na výtky uvedené v bodě 4 a dále vysvětlení 
počtu prozkoumávaných hypotéz. 
S ohledem na výše uvedené klady i zápory práce navrhuji práci k obhajobě 
s hodnocením velmi dobře. 
 
 
V Praze dne 14.6.2010 
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