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POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
 
 
Typ posudku: vedoucí práce 

Autor/ka práce: Pavel Proksch 

Název práce: Politika v životech seniorů v domově důchodců 

Vedoucí práce: Lukáš Linek 

Oponent/tka: Jakub Grygar 

Navržené hodnocení: výborně 
 
 
Zdůvodnění Vašeho hodnocení práce (zejména výhrad a kritických připomínek) rozepište 
podle níže uvedených kritérií. 
 
1. Je cíl práce (výzkumná otázka) jasně formulován a odpovídají mu závěry? Je práce vhodně 
strukturována? 
Diplomová práce Pavla Proksche má jasně definovaný cíl. Autor chtěl zkoumat přístup obyvatel 
domova pro seniory k politice a volbám. K tomu provedl terénní výzkum v jednom domově pro 
seniory na Olomoucku. Tento výzkum byl založen na polostrukturovaných rozhovorech s obyvateli 
a zaměstnanci domova a na zúčastněném pozorování. Cíl práce byl explorativní. Charakter práce 
lze označit terminologií Jury Kabeleho jako „průnik do neznámého světa“. A především v tomto 
průniku a seznámení čtenáře s neznámým světem spatřuji velkou devízu práce. 
 
Práce je strukturována poměrně jasně: úvod – teoretická východiska – popis výzkumu, metody a 
analýza – závěr.  
 
Autor si ve své analýze všímá témat jako pohled seniorů do budoucnosti, spokojenost se životem, 
sledování médií a politiky, diskuze o politice, vztahu seniorů ke komunistickému režimu a volbami. 
Na základě analýzy autor v závěru uvádí tři základní typy seniorů: (1.) senioři bez zájmu o 
budoucnost, apatičtí nejen k vlastní budoucnosti, ale i k politice; (2.) senioři bez zájmu o politiku, 
kteří jsou ale silně socializováni do podpory komunistické strany; (3.) senioři se zájmem o 
budoucnost, kteří jsou zároveň psychologicky zapojeni do politiky a převážně se účastní voleb. 
 
Autorova strategie prezentace analýz po jednotlivých tématech nicméně bránila tomu, aby uvedené 
typy seniorů mohl v průběhu práce představit. Autor uvedené typy zmiňuje až v závěru práce. Tento 
autorův přístup k prezentaci lze oprávněně kritizovat a označit tak prezentaci analýz jako 
předstupeň či začátek hlubší analýzy vztahů a podmínek mezi jednotlivými jevy, psychologickými 
stavy, postoji a jednáním. 
 
2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty? 
Autor využil dostatek literatury z oboru gerontologie a psychologie k tématu stáří, sociálního 
vyloučení a identity starých jedinců. V práci úplně chybí reference k jakékoli studii podobného 
tématu (kvalitativní studie vztahu obyvatel domova seniorů k politice, resp. vztahu velmi starých 
lidí k politice), ač intuitivně tuším, že nějaké studie tohoto typu musí existovat. Tato intuice je 
založena pouze na mém dojmu, že snad už o všem byla napsána akademická studie. 
Autorova analýza využívá pouze vlastní rozhovory a pozorování a nedochází k propojení úvodní 
teoretické části s navazující analytickou částí. V nedostatečném propojení teorie a analýzy spatřuji 
největší slabinu práce. 
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3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich 
analýzy?  
Data získal autor na základě 12 rozhovorů s obyvateli domova pro seniory a s jeho dvěma 
zaměstnanci. Autor rozhovory přepsal a extenzivně je využíval pro vlastní popisy a analýzu. Data se 
zdají byt kvalitní. 
Metodu analýzy dat Pavel označuje jako zakotvenou teorii. Proto provedl nejprve otevřené 
kódování. Poté přistoupil ke kódování axiálnímu s cílem určit podmínky určitých jevů či jednání a 
určit jejich interakce. Vzhledem k cílům se autorův přístup jeví jako adekvátní.  
 
4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a? 
Analytická část práce využívá rozhovory s obyvateli domova pro seniory a jeho zaměstnanci. Autor 
nechává informanty promlouvat ke čtenáři velmi častým využíváním přepisů rozhovorů. Z tohoto 
hlediska autor využívá dostatečné argumenty pro svá tvrzení. V některých případech autor využívá 
popisné statistiky z výzkumů veřejného mínění nebo z oficiálních statistik. 
 
5. Jsou v práci autorova/autorčina tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých? 
Ano. Diplomová práce má dvě části. V té první autor představuje základní pojmy a teorie 
z výzkumu seniorů a stáří obecně a oblasti vztahu politiky a starých jedinců. V druhé části přistoupil 
k analýze dat z vlastního výzkumu v domově pro seniory. V obou částech autor důsledně odlišuje 
vlastní interpretace od dosavadních zjištění (první část) a od sdělení jeho informantů (druhá část). 
 
6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?      
Práce je napsána srozumitelně, s nadhledem a podle formálních náležitostí.  
 
7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké). 
Autorovi děkuji za zprostředkování myšlenkového světa starých seniorů. 
 
8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 
Existují obdobné studie vztahu starých jedinců k politice, které by využívaly kvalitativní metody? 
 
Celkové hodnocení práce: 
Diplomovou práci Pavla Proksche doporučuji k obhajobě s hodnocením výborný.  
 
 
 
Datum: 18.6.2013        Podpis: 


