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Co autorka rozumí  pod problémem kvalita života ve stáří? Jaké mohou být důsledky posouvání 
odchodu do důchodu? Jak se do postojů ke kvalitě života promítá vzdělání a sociální původ starších 
spoluobčanů? 

Autorka předložila k posouzení práci, která se zabývá problematikou kvality života ve stáří. Nejprve 
objasňuje posuny v pojetí stáří a stárnutí vzhledem k měnícím se životním podmínkám. V teoretické 
části je probrána celá řada okruhů vztahujících se ke konceptu stáří a zabývá se i problematikou 
posouvání termínů odchodu do důchodu - a zajímalo ji, jak starší populace reflektuje tuto situaci. Ve 
výzkumné části je zkoumáno, jak kvalitu svého vlastního života vnímají senioři. Autorka použila 
dotazník, který vyplňovala s vybranými kolemjdoucími. Výzkumná sonda uvádí výsledky 
v procentech, kde je to vhodné, je uváděna i směrodatná odchylka. K práci lze uvést některé 
připomínky: Interpretace Junga na s. 8 (byť jde o parafrázi) není zcela korektní. Autorka si 
uzpůsobila dotazníky na kvalitu života, ale centrum její práce se točí kolem schopnosti pracovat – a 
vztahu k pracovní aktivitě i v důchodovém věku. Výraz „negativní“ užitý v závěrech práce (na s. 80) 
není zcela šťastný, lépe by asi bylo uvést výraz „ohrožující“.  Citace se v závorkách neuvádí 
číslovkou ze seznamu literatury, ale za jménem autora má být uveden rok vydání dané publikace.  
Práce je napsána kultivovaným jazykem, je čtivá, přehledná a přináší zajímavý vhled do vztahu 
starých lidí ke kvalitě vlastního života. Výsledky jsou překvapivé; autorka si však dobře uvědomuje, 
že její šetření má ráz výzkumné sondy. Předložení práce splňuje požadavky kladené na diplomové 
práce a lze ji doporučit k obhajobě.  
 
 


