POSUDEK ŠKOLITELE NA BAKALÁŘSKOU PRÁCI

Karolíny Kubové
TÉMA STÁŘÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

Velice podobnou práci pod názvem Jsme připraveni na demografickou
krizi? předložila Karolína Kubová už v loňském roce. Celá řada pasáží se
v letošním textu sice opakuje, právě tak zůstala zachována základní tvrzení
práce. Literatura není prakticky rozšířena. Je však zřetelné, že si autorka
vzala výtky k srdci a původní text se snažila alespoň přepracovat.
Přeskupila kapitoly, podkapitoly přejmenovala a – abych byl spravedlivý –
své výklady přece jen soustředila k jednotlivým aspektům tématu stáří.
Již v minulém posudku jsem konstatoval, že bakalářská práce
Karolíny Kubové prozrazuje formulační schopnosti, žurnalistické nadání, ale
zároveň i … autorčin spíše aktivistický přístup ke zvolené látce. Nový název
tento fakt v mnohém ještě zdůraznil. Není zcela jasné, které „širší
souvislosti“ má autorka konkrétně na mysli, s výjimkou snahy, aby své
úvahy

zasadila

do

nejširšího

rámce,

který

překlene

disciplinární

nejednotnost celé práce, respektive relativní samostatnost jednotlivých
kapitol, které sice prozrazují obecný zájem o problematiku stáří, ale
zároveň i neschopnost soustředit se hlouběji na nějaký samostatně
zformulovaný problém. Zamyšlení v úvodu by něčemu podobnému jistě
pomohlo.
Bakalářská

práce

Karolíny

Kubové

je

spíše

kompilativní

než

badatelská, ale i v tomto přístupu zůstává v mnohém za možnostmi.
Výklad je nesen spíše z hlediska osobního zájmu, přesvědčení a sympatií
než snahou nabídnout alespoň solidní přehled problematiky. A le i zde nelze
přehlédnou zřetelné slabiny: autorka např. pracuje s daty statistického
úřadu z různých let, aniž vysvětluje proč, aniž řeší otázku, zda jsou vůbec
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srovnatelná. Statistické tabulky jsou přitom zaváděny jen pro ilustraci, dále
analyzovány nejsou.
Malou soustředěnost na hlavní téma práce a schopnost
teoreticko-metodologicky strukturovat její základní problém považuji stále
ještě za obecnou charakteristiku autorčina úsilí. Na druhé straně je ovšem
třeba vidět, že ve srovnání s minulým textem autorka bakalářské práce
TÉMA STÁŘÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH vykonala tímto směrem dlouhý
a namáhavý, i když jen částečně dostatečný kus cesty a proto nakonec
doporučuji před obhajobou její práci hodnotit jako slabší „dobrou“.
Miloš Havelka
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