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Diplomantka se v práci zabývá životním stylem seniorské populace, konkrétně výzkumem 

příležitostí k aktivnímu trávení volného času ve městě Cheb a životním stylem vztahujícím se 

k pohybové aktivitě u seniorů a seniorek účastnících se popisovaných programů. 

V teoretické části práce autorka předkládá přehled výzkumů a koncepcí týkajících se stárnutí 

a stáří. Představuje stáří jako vývojovou etapu, zabývá se demografickými charakteristikami 

současné seniorské populace a faktory kvality života ve stáří (s důrazem na sport a 

pohybovou aktivitu) a také možnostmi trávení volného času u současné české seniorské 

populace.  

Celkově je teoretická část kvalitně a srozumitelně napsaná, obsahově je na odpovídající 

úrovni. Je založená na dostatečném množství zdrojů (i když by bylo vhodné více odkazovat i 

na zahraniční publikace).  

Hlavní výtku ohledně teoretické části mám k její struktuře. Řazení kapitol se mi jeví jako 

poněkud nahodilé, bylo by dobré se více zamyslet nad jejich návazností, například začínat 

spíše obecnějšími tématy (stárnutí) a pak se teprve věnovat specifičtějším okruhům (význam 

sportu pro život seniora).  

Na teoretickou část navazuje vlastní studie, která se zabývá dvěma tématy: 1) přehledem 

volnočasových aktivit nabízených seniorům ve městě Cheb a 2) výzkumem životního stylu 

seniorů účastnících se některé z nabízených aktivit. Metodologicky je výzkum založen na 

polostrukturovaných rozhovorech s řediteli jednotlivých organizací (týká se tématu 1) a na 

dotazníkové studii (týká se tématu 2).  

K výzkumné části mám následující připomínky:  

Pří stanovování cílů práce by bylo vhodné explicitněji vyjít z teoretické části – zamyslet se 

konkrétně nad tím, proč jsou výzkumné cíle důležité a proč by měly být zkoumány, a také jak 

spolu jednotlivé uváděné cíle souvisí. V práci postrádám větší propojení výzkumu 

s představenými teoretickými koncepcemi a také propojení obou zkoumaných témat.   

Metodologická část by měla být podle mého názoru konkrétnější – například zde chybí 

detailnější popis použitých dotazníků a představení výzkumného souboru. U kapitoly 

představující metodu zpracování dotazníkových dat by mělo být konkrétněji uvedeno, jakým 

způsobem byla tato metoda použita ve výzkumu. Také by měly být uvedeny další použité 



metody popisné statistiky. Dále by mělo být zmíněno, jakým způsobem byla analyzována 

data získaná prostřednictvím rozhovorů. 

Výsledková část je převážně popisná. Nejdříve jsou zde představeny jednotlivé volnočasové 

organizace a následně výsledky dotazníkové studie. Zjištění jsou bezpochyby zajímavá 

(přinejmenším pro lidi zabývající se seniorskou populací v Chebu), ale bylo by vhodné je více 

analyzovat a zamyslet se nad obecnějším významem těchto zjištění.  

V diskusní části by měly být výsledky zasazeny do širšího společenského a výzkumného 

kontextu. To se autorce do jisté míry daří, přesto však v diskusi především opakuje popis 

výsledků a nepouští se do hlubší analýzy. V tomto ohledu mi také chybí lepší propojení 

teoretické a výzkumné části. Například by bylo vhodné se na základě výsledků výzkumu 

zamyslet nad specifičností zkoumaného regionu v rámci ČR či zasadit výsledky do kontextu 

současných demografických změn spojených se stárnutím české/světové populace. Také se 

domnívám, že by bylo vhodné se v rámci diskuse pokusit o propojení obou výzkumných 

témat (tj. jak spolu souvisí popisované programy a životní styl respondentů). Představené 

programy a výsledky dotazníků jsou diskutovány zvlášť a v konečném důsledku není zcela 

jasné, jak spolu výsledky obou sub-studií souvisí a proč by měly být zkoumány v rámci jedné 

práce. Měly by být zmíněny i limity studie, přinejmenším relativně malý rozsah a výběrovost 

respondentů u dotazníkové studie.     

Po formální stránce je práce kvalitně zpracovaná, s minimem chyb a psaná čtivým jazykem.  

Při diskusi u obhajoby by se autorka mohla věnovat následujícím bodům: 

1)  Jakým způsobem spolu souvisí studie programů pro trávení volného času a 

dotazníková studie a jaká nejvýznamnější zjištění podle autorky obě studie přináší?  

2) Jaké jsou limity provedené studie? 

3) Jak souvisí zjištěné výsledky se současnými demografickými trendy týkajícími se 

stárnutí české populace? 

Přes uvedené výtky práci považuji za kvalitní a odpovídající požadavkům standardně 

kladeným na diplomovou práci. (Uvedené výtky jsou zamýšleny spíše jako konstruktivní 

zpětná vazba pro případnou další práci.) Práci tedy doporučuji k obhajobě s hodnocením 

velmi dobře.  
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