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     Autorka si zvolila téma jistě velmi aktuální vzhledem k neustále se rozrůstající skupině 

seniorů, v jejichž životních příbězích můžeme nacházet inspiraci v současné době, která je 

zaměřená spíše výkonově, na úspěch, přičemž životní hodnoty, jako moudrost a životní 

zkušenost, se často ztrácí. Cílem práce je zmapovat subjektivní zkušenost prostřednictvím

vyprávění životního příběhu a porozumění zkušenosti lidí, kteří se nachází v životním období 

stáří. Také metoda narativní analýzy, kterou vzhledem ke svému cíli zvolila, se stává poměrně

populární jak mezi studenty, tak mezi výzkumníky. V úvodu práce autorka zmiňuje základní 

téma i výzkumné otázky, chybí mi tam však její osobní motivace. Mohla by u obhajoby sdělit 

také to, v čem spočívalo její osobní zaujetí pro téma? Podobnou otázku bych měla i pro závěr 

práce – co si autorka osobně z realizovaných rozhovorů odnesla? Bylo to pro ni v něčem 

obohacující?

     Práce je rozdělená do sedmi formálních celků od úvodu, teoretické a empirické části, 

diskuze, závěru, seznamu literatury. Navíc se zabývá v samostatné kapitole doplňujícím 

konceptem v Eriksonově teorii – devátým věkem člověka. Dále obsahuje přílohu s doslovně 

přepsanými rozhovory. Z hlediska povinných součástí práce splňuje všechny náležitosti i co 

do rozsahu. 

   Teoretická a empirická část se do velké míry prolínají, což považuji na jedné straně za 

přístup tvořivý, na straně druhé může být lehce matoucí a jako čtenář se v práci místy ztrácím.

Příkladem je popis hermeneuticko-narativní tradice v teoretické části na str. 10-11 a 

pokračování v tématu hermeneuticko-narativního přístupu v části empirické na str. 30-31. 

Z mého pohledu by přesnější strukturace mohla přispět ke čtivosti a přehlednosti práce. 

Mohla by autorka u obhajoby zdůvodnit svůj postup?

   Teoretická část obsahující celkem 18 stran začíná kapitolou o kvalitativní metodologii, 

které se autorka věnuje téměř polovinu celé teoretické části. Oproti tomu samotné teorii 



zaměřené na stáří se věnuje pouhé čtyři strany, zbývající část věnuje tématu identity z pohledu

Eriksona a McAdamse, a to nikoliv pouze z pohledu stáří, ale spíše obecně. S oběma teoriemi 

však pak dobře pracuje ve výzkumné části a integruje teoretické poznatky do získaných dat 

z rozhovorů. Mohla by autorka více zdůvodnit výběr  právě těchto dvou teorií?

   Přestože se jedná o empirickou práci, uvítala bych větší teoretický záběr především z oblasti 

stáří. Existuje několik diplomových prací na velice podobné téma využívající narativní 

analýzu, kde je možné inspirovat se dalšími literárními zdroji jak z tuzemska, tak především 

ze zahraničí (např. P. Mlynářová, 2007, D. Nováková, 2008). Je škoda, že autorka žádnou 

z nich necitovala a spokojuje s tvrzením Tavela (2009), že tuzemské literatury na téma stáří je 

nedostatek. Domnívám se, že teoretické zázemí autorky o tématu stáří a identita ve stáří může 

ovlivňovat schopnost zachycovat a pojmenovávat jednotlivé kategorie, které se v získaných 

datech „vynořují“, a tudíž i ovlivňovat hloubku a míru porozumění „subjektivní zkušenosti ve 

stáří“ v jednotlivých případech. Vzhledem k empirické povaze práce je to však připomínka

pouze okrajová.

   Velice oceňuji množství práce, které autorka odvedla ve výzkumné části, jak v realizaci 

rozhovorů, tak jejich přepisu, následné analýze, interpretaci, kategorizaci a dále také celkový 

design výzkumu. Dobře si klade výzkumné otázky, na které si také odpovídá díky poctivě 

realizované analytické práci. V přepisech je patrná citlivost autorky ve vedení rozhovorů i její 

zaujetí tématem. Z metodologického hlediska dobře zdůvodňuje svůj výběr vzorku, zasazuje 

rozhovory a jednotlivé probandy do kontextu, pracuje s informovaným souhlasem. Za kvalitní 

a originální považuji hlavně diskuzi, ve které porovnává své výsledky s teorií devátého věku 

člověka podle Eriksonové. V rámci diskuze bych se ještě autorky ráda zeptala, jestli se 

v průběhu realizace výzkumu setkala s nějakým metodologickým problémem, jehož řešení ji 

posunulo ve vlastní výzkumné práci? Zvolila by i v případě pokračování stejný design 

výzkumu nebo by ho nějak pozměnila? Hodlá v tomto tématu pokračovat i v rámci diplomové 

práce?

      Z hlediska formálního aspektu zpracování práce je autorka schopná dobře formulovat i 

pracovat s vědeckým jazykem i s citovanou literaturou. Vytkla bych pouze větší množství 

gramatických chyb v celém textu.

      Přes výše zmíněné připomínky, které jsou pouze doplňující, považuji práci za kvalitní, 

doporučuji ji k obhajobě  a navrhuji známku výborná.
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