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1.  Cíl práce   1 
      dodržení zadání práce  
Studentka ve své práci splnila obě série cílů, které si stanovila – předložila jak sociologický, ekonomický a filosofický 
portrét stáří, tak i konkrétní analysu podoby této fase života. Práce tak přináší visi stáří v jejích proměnách v čase 
vyvedených až po současnost.  
2.  Zpracování obsahu 2 
      tvůrčí přístup, náročnost, originalita, způsob práce s daty a informacemi  
Velice zajímavým shledáváme navržený dotazník  i myšlenku, nalézt korespondence mezi jistými okolnostmi života a 
sociálními vztahy. Oceňujeme i autorčin autokritický postoj k dotazníku a diskusi jeho účinnosti. Škoda, že popis 
výsledků dosahuje délky pouhých dvou stránek a samotný závěr práce byl redukován na pouhou necelou stránku.  

3.  Formální a jazyková úroveň 2 
      práce s prameny a odbornou literaturou, citace - dodržení normy, členění práce, přehlednost,  
      stylistická úroveň 
Dotazník jako žánr užití ke zmapování aktuálního stavu otázky vítáme jako šťastnou volbu. 
Z formálních náležitostí musíme vytknout neobvyklé rozdělení cílů práce na dvě skupiny otázek/hypotes, umístěné 
navíc na dvě různá místa práce (do úvodu, první, na začátek praktické části, druhý). 
Škoda rovněž, že je text, jinak slohově na úrovni, tu a tam devalvován ortografickými chybami. 

5. Přínos práce 1 
     přístup studenta k řešení zadané problematiky, iniciativa, samostatnost, odborný přínos,  
     využitelnost práce 
Práce se nám jeví jako přínosná jak svou interdisciplinaritou, tak samotným tematem a podtrženm některých 
(pre)determinismů. 
Práce nám rovněž přijde jako dobrý podklad pro celou řadu sociálně-politických teorií společnosti jakož i pragmaticky 
uplatitelný výzkum pro zlepšení sociálně orientované politiky a urbanistiky. 

Otázky k obhajobě a další vyjádření , připomínky, náměty pro obhajobu práce: 
 
1) Commentez cette citation qui reprend bien le point de vue de plusieurs philosophes tels que M. 
de Montaigne et Voltaire : Il est rare, les rois exceptés, que l'on soit très connu à sa naissance; alors  
qu'un homme célèbre, il ne lui reste plus qu'à mourir.  
 
 



2) Expliquez, dans leur définition actuelle, les notions de 3e et 4e âges. 
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