
Posudek na diplomovou práci ing. A. Vyšínové Matičkové „Agresivní jednání a postoje 

vůči starším lidem“. 

 

 Prodlužování délky lidského života je nepochybně pozitivní fakt, který autorka 

dokládá hned na počátku své práce statistickými údaji u české populace. Na druhé straně 

stárnutí a stáří je provázeno tělesnými, duševními i sociálními změnami, které vyžadují 

zvláštní pozornost a péči lékařů, psychologů a sociálních pracovníků. Tento širší pohled, i 

když s akcentem na psychologické aspekty, je předmětem teoretické části. Autorka se zde 

zabývá vyrovnáváním se se stárnutím, postavením seniorů ve společnosti, závislostí na 

sociálním okolí, ageismem, různými druhy péče a aktivačními programy pro seniory. 

Samostatná kapitola je věnována agresi a násilí vůči seniorům. Teoretická část je napsána 

velmi kultivovaným jazykem, a byť stručně, obsahuje všechny podstatné momenty 

psychologické problematiky stárnutí s odkazy na převážně novou literaturu.  

 Závěr teoretické části je věnován vymezení postoje a jeho měření s pomocí 

Osgoodova sémantického diferenciálu. Samotná škála je sestavena v souladu s požadavky 

Osgoooda, ale jistá nepřesnost spočívá v tom (s. 48), že nejde o lichý počet posuzovacích 

škál, ale o lichý počet stupňů na jednotlivých škálách, resp. stupnicích.  

 V empirické části se autorka zaměřuje na zkoumání postojů vůči starým lidem a na 

možné rozdíly mezi lidmi pečujícími o seniory a lidmi nemajícími tuto zkušenost. Použila 

k tomu Osgoodův sémantický diferenciál, na kterém nechala dvě skupiny osob (58 pečujících, 

44 kontrolních) posoudit pět pojmů. Výsledky a jejich interpretace na dané úrovní zpracování 

dat jsou poměrně detailní, ale nepřesvědčivé, ať už se to týká srovnávání průměru skórů 

dosažených na škále či jejich grafického vyjádření. Chybí zde základní statistické zpracování 

v podobě alespoň D-statistiky či Q-korelace. Tento nedostatek snižuje věrohodnost kapitol 

interpretace výsledků a diskuse, které jsou jinak věcně pojaty.  

 Je škoda, že autorka nenaplnila v empirické rovině záměr (uvedený v samotném názvu 

práce) prozkoumat agresivní jednání vůči seniorům. Zůstalo jen u jistého nárysu problematiky 

v teoretické části a zmínkách v závěru práce, ale mezi nimi zeje vakuum. Přitom by bylo 

velmi záslužné popsat projevy agrese a násilí vůči seniorům a jejich příčiny, a na tomto 

základě se pokusit hledat cestu ke zvýšení pozitivního přístupu ke starým lidem.  

Závěr : Přes jisté připomínky doporučuji diplomovou práci ing. A. Vyšínové Matičkové k  

obhajobě. 
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