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     Diplomová práce je členěna na část teoretickou a empirickou. V teoretické části (nikoli v druhé 

teoretické kapitole, jak je uvedeno na str. 8, 13.ř. zdola) je tematika dobře členěna a analyzována ve 

vztahu k problematice stárnutí a jeho projevů. Psychologický výzkum, který se zabývá tématem 

stárnutí stojí před problémem, kdy vlastně začíná stáří. Široké je věkové spektrum a široké jsou též 

interindividuální  rozdíly, jak diplomandka správně zdůrazňuje. 

       Adaptace na stáří a uvedená „typologie“ je zřejmě závislá i na typu stárnutí, které může být 

úspěšné (optimální), normální či patologické ve vztahu ke změnám kognitivních schopností. Výstižně 

jsou rovněž vyjádřena sociálně psychologická východiska pro hodnocení vztahu ke starším lidem ve 

společnosti a charakteristika ageismu a přehled možných předsudků a mýtů o stáří. 

       Porovnány jsou charakteristiky péče o seniory jednak v domácím prostředí, jednak v rámci sítě 

sociálních a zdravotnických zařízení se zdůrazněním ošetřovatelských přístupů a specifiky péče o 

starší lidi.  

       Podrobněji je analyzována problematika špatného zacházení  (zkratka EAN by měla být 

vysvětlena při prvním použití v resumé již na začátku diplomové práce) se zaměřením na 

asymetrickou agresi a formy jejího vyjádření.    Další část práce je zaměřena na vymezení pojmu 

postoj, jeho strukturu a možnosti měření. 

       V empirickém šetření, které bylo dobře připraveno včetně předvýzkumu, se diplomandka 

zaměřila na zkoumání postojů vůči starším lidem pomocí Osgoodova sémantického diferenciálu 

s cílem zjistit možné rozdíly mezi lidmi se zkušeností a bez zkušenosti s péčí o starší lidi. Výsledky jsou 

uvedeny pouze deskriptivně a chybí jejich statistické zpracování, které je třeba k potvrzení a 

interpretaci výsledků. 

     Práce v teoretické části vychází z dobře zpracované převážně české odborné literatury. Je 

přehledně a dobře formulačně zpracovaná.   V empirické části se autorka vzdálila od snahy zkoumat 

agresivní postoje a jednání vůči seniorům. Lze litovat, že byl vynechán původně zvolený pojem násilí. 

Je obtížné přijmout, že to bylo vzhledem k časové náročnosti administrace. 

   

 

 

 



  Doporučuji odstranit některé překlepy: 

Str. 15 správně Příhoda 1974, Str.20 správně asi pogromy, Str.47  správně Ferjenčík, 

Str. 58-61 v tabulkách a grafech  správně moje budoucnost. 

   

    Závěr. 

 Diplomovou práci ing. Aleny Vyšínové Matičkové doporučuji k obhajobě a navrhuji 

hodnocení velmi dobře. 
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