
Posudek na diplomovou práci Elišky Polívkové „Postavení a perspektiva 

starých lidí v české společnosti“

Předkládaná diplomová práce má teoreticko-empirický  charakter, přičemž empirická část je 

postavena na vlastní autorčině kvalitativní sociologické sondě. Práce pojednává o aktuálním 

a zároveň citlivém problému – oceňuji jak autorčinu snahu o uvádění různých i protikladných 

přístupů a názorů, tak její empatii vůči seniorům, která ale celkově nijak nenarušuje 

objektivní posuzování problémů.

Práce má logickou strukturu – líbí se mi, že je stavěna „problémově“ (co je stáří, kdo je starý 

člověk, proč se zajímat o staré lidi, ageismus, mýty o stáří apod.) a nezůstává na úrovni 

popisu. Výklad jednotlivých otázek je postupný, argumentace legitimní. Text je jasný a 

srozumitelný (práce je nadto i čtivá). Autorka vhodně a zcela podle pravidel citací využívá 

literaturu (byť nějaké poznámky bych tu měla: prameny u tabulek nejsou vždy kompletní a 

přesné, výjimečně chybí strana u přímé citace). Samotný text práce doplňují přílohy, hlavně 

s přepisem rozhovorů.

V teoretické části autorka sice, pochopitelně, vychází z názorů expertů, ale její vlastní postoje 

a myšlenky jsou časté a jasně oddělené – nejde tady přitom jen o její „vložené“komentáře, 

ale o celkový přístup a postup. Mám na autorku jednu otázku (str. 24: nemá-li Jandourek ve 

svém slovníku termín stereotyp, proč se neobrátila jinam?) a jednu kritickou poznámku (str. 

46 an.: kvalita života není bezprostředně spojena s životní úrovní, mnohem blíže má 

k postmateriálním hodnotám).

Empirickou část vlastního kvalitativního výzkumu autorka začíná důkladně zpracovanými 

poznámkami k metodologii a realizaci průzkumu. Projekt, realizaci i interpretaci výzkumu 

považuji za adekvátní – výzkum přinesl zajímavé a rozhodně podnětné poznatky (byť – jak 

zdůrazňuje sama autorka – není možné výsledky zobecňovat na širší populaci seniorů).

Závěr: Práci považuji za velice zdařilou, autorka v ní dokázala, že je schopná samostatné 

práce v oboru. Vzhledem k tomu, že práce splňuje požadavky na tento typ prací kladených, 

jednoznačně ji doporučuji k obhajobě s návrhem klasifikace VÝBORNĚ.
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