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Posudek na diplomovou práci Romany Benešové: Ageismus jako střet věkových skupin 

 

 

Diplomová práce je věnována v současnosti velmi aktuální problematice ageismu – 

kategorizaci, stereotypizaci a diskriminaci na základě věku v České republice. Dosavadní 

domácí práce na toto téma věnované ageismu (zejm. práce Vidovičové a Vidovičové a 

Gregorové) byly věnovány kategorizaci, stereotypizaci a diskriminaci starých lidí. Práce 

Romany Benešové jde však v tomto ohledu dále – kromě stereotypizace a diskriminace 

starých (konkrétně věkové kategorie nad 70 let) se věnuje i diskriminaci mladých dospělých 

(věkové kategorii dvacátníků). Lze tedy říci, že její práce pojednává jak o „adultismu“, tak o 

„jeunismu“, kterému u nás doposud žádná práce věnována nebyla. 

 

Práce teoreticky čerpá jak z literatury zahraniční, tak i domácí. Využívá informace 

z mezinárodních dokumentů, i českých zákonů a nařízení vlády. Co se týče teoretického 

ukotvení práce, Romana připomíná prvotní definici ageismu v práci Roberta Butlera z roku 

1969, ale i novou definici Vidovičové, která pracuje se třemi klíčovými termíny – životní  

cyklus, kohorta a generace. Přidává navíc pojem věková skupina s verbálně definovanými 

kategoriemi – mladý, ve středním věku, starý. Pojednává o paradigmatech ageismu a o 

teoriích meziskupinových vztahů. Z těchto teorií pak na svůj výzkum aplikuje teorii sociální 

identity (SIT) představenou Tajfelem a Turnerem a rozvinutou Hoggem a Abramsem do 

teorie sebekategorizace. S její pomocí poté vysvětluje, jaké faktory ovlivňují sebezařazení 

jedinců do verbálně definovaných věkových skupin a jak se věkové skupiny vnímají 

navzájem. 

 

Práce je čistě kvantitativní. Romana svůj výzkum pro diplomovou práci prováděla na datech 

z mezinárodního kvantitativního výzkumu European Social Survey Round 4, z rotačního 

modulu „Experiences and Expressions of Ageism“, který pro ESS designovali Dominic 

Abrams, Luisa Lima a Geneviève Coudin. Datový soubor s daty ESS R4 za Českou republiku 

byl zveřejněn až koncem března 2010 (data zpřístupňuje datový archiv Norwegian Social 

Science Data Service - NSD), což mohlo zkomplikovat plánované analýzy a celkové 

dokončení diplomové práce. Romana si však své analýzy připravila před zveřejněním dat 

„nanečisto“ a po zpřístupnění datového souboru je provedla v krátkém čase na finálních 

datech. Na přípravě sběru dat v ČR se Romana podílela. Šlo sice o standardizovaný 

mezinárodní komparativní výzkum a nemohla ovlivnit, jaká data budou sbírána, účastnila se 
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však překladu instrumentů do češtiny, kontroly dat a přípravy datové dokumentace pro archiv 

NSD. 

 

Kontakt s přípravou šetření ESS  v České republice je patrný na detailní znalosti databáze, se 

kterou pracuje. Ta se projevila ve fundovaném vytyčení pracovních hypotéz, které v práci 

statisticky testuje. Analýzy použité pro jejich testování považuji za vhodné, grafy a tabulky s 

výsledky analýz obsahují všechny standardní údaje důležité pro posouzení, zda byla hypotéza 

potvrzena či vyvrácena, či jak dobře model „sedí“, a jsou přehledné. Vysvětlení výsledků 

analýz je zcela profesionální a poutavé, je zde patrná znalost problematiky a českého kontextu 

v oblasti věkové stereotypizace i diskriminace. Vzhledem k mému odbornému zaměření na 

volební chování oceňuji např. pasáž upozorňující na legální věkovou diskriminaci mladých 

v ČR v oblasti pasívního volebního práva do Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR 

či při jmenování soudcem. Nebo upozornění na nedávné kontroverzní předvolební video 

Issové a Mádla „Přemluv Bábu!’. Romana však samozřejmě rekapituluje i jiné formy 

diskriminace mladých a starých u nás. 

 

Závěr obsahuje shrnutí nejvýznamnějších výsledků výzkumu. Hlavním konstatováním je, že 

senioři jsou skupinou s nejnižsím sociálním statusem, nejčastěji se setkávají s diskriminačním 

chováním a s ostatními věkovými skupinami se shodují na svém nízkém sociálním statusu. 

Společnost má vůči nim předsudky benevolentního charakteru a pochybuje o jejich 

schopnostech. Naopak mladí se necítí být diskriminováni, setkávají se však se závistí, projevy 

neúcty i nespravedlivého jednání. Jak tomu předejít? Inspirativní je v tomto ohledu kapitola 

předcházející závěr, která rekapituluje doporučení čerpaná zejména z teorie sociální identity.  

Jak ale tato doporučení převést do praxe? 

 

Práce, přestože je odborná, je psána velmi čtivým jazykem. Zaměření na kontrast mezi 

jeunismem a adultismem je pro odborníky a laiky, kteří se chtějí dozvědět více o ageismu, 

atraktivní. Text neobsahuje žádné vážné chyby, je pár drobných, spíše redakčního charakteru 

– několik překlepů, citaci „z druhé ruky“ (str. 14), chybějící literaturu, na kterou je v textu 

odkazováno - Bourdieu 1995 (str. 20).  

 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji její zařazení mezi vynikající, protože jak s ohledem na 

teoretický základ, tak na použitý datový zdroj, aplikované statistické metody a diskuzi 

výsledků analýz, odborně přesahuje úroveň i mnoha dizertačních prací, které již byly na FSV 
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obhajovány. Romaně jsem již doporučila, aby ucelenou pasáž (či více ucelených pasáží) 

nabídla k publikaci v impaktovaném periodiku jako odbornou stať. Přestože je práce velmi 

komplexní, datový zdroj ESS R4 nebyl zcela vyčerpán. Doufám tedy, že ve výzkumu ageismu 

bude Romana pokračovat i v rámci doktorského studia.   

 

 

 

 

Dne 14.6. 2010      Klára Plecitá 


