
Oponentský posudek na diplomovou práci Elišky Polívkové Postavení a perspektiva starých lidí v české 

společnosti 

Cílem předkládané práce je zkoumat perspektivu a postavení starých lidí v české společnosti pomocí 

rozhovorů se čtrnácti respondenty. Mimo toto autorka v textu hojně využívá již proběhlých výzkumů a 

zasazuje tak vlastní zkoumání do patřičného kontextu. I tento fakt vede k tomu, že cíle práce považuji za 

splněné. Po formální stránce je práce nadprůměrná, vhodně pracuje s poznámkovým aparátem a 

citovanou literaturu účelně využívá. Text považuji za dobře a přehledně vystavěný, stylistika autorky je na 

velmi dobré úrovni. 

Na části, kterou lze označit za teoretickou, je chvályhodné spektrum autorů a témat, které autorka 

obsáhla. Vedle kontextu tvořeného statisticky analyzovanými výzkumy můžeme najít i existenciálně 

laděnou práci Jeana Ameryho. To svědčí o dobré rešerši a snaze pochopit zkoumané téma ve všech 

souvislostech. V jinak perfektní úvodní části bych si dokázal představit kritičtější přístup autorky 

k pojednávaným odborným zdrojům. O tom, že autorka je toho schopna svědčí její schopnost kriticky 

analyzovat obecné stereotypy spojené se stárnutím. Otázkou ale je, zdali takové stereotypy neprohlubují 

i některé práce odborné. Kapitolu 3.1. věnovanou stereotypům by vylepšily jasné příklady těchto 

stereotypů (např. z tisku apod.). Leccos je ovšem obsaženo v kapitole následující, která pojednává o 

veřejném mínění a postojům ke stárnutí. Celou třetí kapitolu by vylepšila shrnující pasáž a ucelený 

komentář autorky. 

Autorkou navržená a realizovaná kvalitativní studie je podle mého názoru na vysoké úrovni. Využívá 

spektrum sociologických technik, design výzkumu a jeho metodologie jsou velmi dobře prezentovány. 

Ocenil bych kdyby v příloze byl také scénář rozhovoru (autorka na s. 62 tvrdí, že technikou byly 

„nestandardizované až polostandardizované rozhovory“, což působí poněkud zmatečně). Vzorek považuji 

za dobře vybraný, otázkou je proč se podařilo oslovit jen málo mužů. Jasněji mohla být také pojednáno, 

jak přesně probíhala analýza (třeba přiložení kódového klíče). Samotná prezentace výpovědí je sice 

vhodně strukturována po tématech, ale působí přeci jenom příliš schématicky, není jasné, proč jsou 

jednotlivá témata komentována povětšinou jen jednou ukázokou z rozhovoru. 

K diskusi navrhuji vztáhnout autorčiny závěry k teoretické části, zejména k typům seniorů podle vztahu 

k životním cílům (s. 57). 

Na základě výše uvedeného hodnotím práci jako výbornou a doporučuji ji k obhajobě. 
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