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Studentka zvolila aktuální téma, když se ve své práci zaměřila na problematiku aktivního 

stárnutí v kontextu kvality života ve stáří. 

 

Nejprve vymezuje základní pojmy týkající se stárnutí a stáří, v dalších kapitolách se věnuje 

kvalitě života se zaměřením na tuto problematiku ve stáří. Podrobně popisuje jednotlivé 

aspekty, které kvalita života starého člověka zahrnuje – t.j. tělesné zdraví, psychosociální 

faktory i ekonomické možnosti. V kapitole o aktivním stárnutí neopomíjí důležitost přípravy 

na stáří, popisuje různé formy aktivit dostupných pro staré lidi a v souladu se zaměřením 

studia zmiňuje i náboženské aktivity ve stáří. 

Cílem dotazníkového šetření, které je součástí práce, bylo zjistit vliv aktivity na kvalitu života 

seniorů. K tomu autorka sestavila dotazník s otázkami zaměřenými na různé seniorské 

aktivity, ale i vztahy v rodině, subjektivní vnímání zdraví a životní preference, jakožto 

významné aspekty kvality života. Součástí dotazníku byly i otázky zaměřené na míru 

depresivity, která významně ovlivňuje subjektivní vnímání kvality života. Studentka získala 

celkem 106 vyplněných dotazníků od seniorů z různých institucí, kam docházeli za svými 

zájmy. 

 

Rozsah práce je přiměřený. 

Použitá literatura je rozsáhlá a aktuální ve vztahu ke zpracovanému tématu 

Jazyková a stylistická úroveň jsou dobré, obsahově je práce bohatá.  

Studentka prokázala hluboký zájem o zpracované téma. Za přínosné považuji závěry 

dotazníkového šetření, které studentka realizovala s velkým nasazením na poměrně rozsáhlém 

souboru, kdy překvapivý je velmi nízký GDS skór aktivních respondentů-seniorů i některé 

další výsledky. 

 

Cíl práce – popsat faktory, které ovlivňují aktivity starých lidí a souvislosti mezi aktivním 

stárnutím a kvalitou života ve stáří a ověřit  je výzkumným šetřením – studentka splnila. 

 

Předložená diplomová práce splňuje podmínky a nároky kladené na odbornou práci  
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