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1. Obsah a struktura práce 
 Posuzovaná bakalářská práce se zabývá vysoce aktuálním a v poslední době i velmi 
oblíbeným tématem. Zvláště v souvislosti s postupnými demografickými změnami ve 
společnosti a jim adekvátně věnované pozornosti ze strany nadnárodních organizací i 
jednotlivých států vyvolává problematika aktivního a úspěšného stárnutí až určitou hypertrofii 
studií, výzkumů a odborných i popularizačních textů. Tato skutečnost nabízí na jednu stranu 
dostatek studijního materiálu k dalšímu zpracování, na straně druhé nastoluje nebezpečí 
duplicity a opakování již napsaného. Autorka se výše uvedenému problému snažila – a dá se 
říci, že úspěšně – vyhnout konkretizací tématu na oblast finanční gramotnosti seniorů a 
zaměření na vybraný region. Šlo o šťastné řešení, jehož výsledkem je zajímavá práce, která se 
svým obsahovým zaměřením vymyká obvyklému modelu textů zkoumajících populaci 
seniorů, neboť vybrané téma je stále ještě raritní a málo rozpracované, byť se pomalu dostává 
do centra celospolečenské diskuse. 
 Práce je rozdělena do čtyř samostatných kapitol, Úvodu a Závěru. Celý text je logicky 
koncipován a přehledně členěn. Vybrané téma je – jak již bylo uvedeno – aktuální a v souladu 
s celkovým oborovým zaměřením katedry. 
 
2. Odborná úroveň 
 Práce je uvedena kapitolami rozpracovávajícími obecná a celkem standardní témata 
(stáří, stárnutí, edukace ve třetím věku apod.). Majoritní pozornost je nicméně v souladu 
s názvem věnována problematice finanční gramotnosti. Vzhledem k deklarovanému cíli je 
nicméně možná až nadbytečný prostor věnován změnám ve stáří. S ohledem na omezený 
rozsah je většina témat pojedná stručně až tezovitě (např. ageismus, gerontagogika, 
institucionální zabezpečení), přesto však funkčně a pro potřeby textu adekvátně.   

Velmi podrobně je naopak popsána finanční gramotnost, včetně relevantních 
souvislostí. Absentuje nicméně její začlenění do kontextu tzv. funkční gramotnosti. Nepříliš 
vhodné je pak propojování demografických skupin seniorů a osob 50+ v rámci kapitoly 3.5. 
Celkově se dá konstatovat, že kompatibilita obou témat (funkční gramotnost a vzdělávání 
seniorů) není stoprocentní homogenní a jedná se spíše o mechanickou a částečně 
neorganickou aplikaci obecných východisek na vybranou cílovou skupinu. Přínosná je naopak 
analýza tématu optikou aktuálních strategických dokumentů.   
 Empirické šetření lze ohodnotit jako relevantně zacílené, metodicky solidně 
zpracované a teoreticky odpovídajícím způsobem zakotvené. Výsledky šetření jsou však spíše 
popisovány než analyzovány, absentuje jejich podrobná interpretace a zasazení do širšího 
kontextu. Přesto však přináší interesantní výsledky, které vhodně ilustrují předcházející 
teoretický výklad. 
 
 3. Práce s literaturou 
 Soupis bibliografických citací obsahuje nadprůměrný počet 76 pramenů, z čehož je 9 
cizojazyčných. Jedná se o výběr bohatý a reprezentativní, který pokrývá všechny zásadní 
oblasti zvoleného tématu. Autorka pak v celém textu prokazuje svou schopnost korektně 
s těmito prameny pracovat a vybírat vhodné odkazy. Samotný Soupis nicméně obsahuje 
některá pochybení formálního charakteru. Nejednotná je např. úprava zdrojů s více autory 



(tečky vs. čárky) nebo údajů o rozsahu tištěných zdrojů. Jedná se nicméně o marginálie, které 
nemají na výsledný pozitivní dojem zásadní vliv. 
 
4. Grafické zpracování 
 Z hlediska grafického zpracování je práce vypracována zodpovědně a nevykazuje 
žádná závažnější pochybení.  
 
5. Jazyková úroveň 
 Posuzovaná bakalářská práce vykazuje odpovídající stylistikou i gramatickou úroveň a 
použitý jazyk lze označit za čtivý a kultivovaný. Text jako celek tak odpovídá očekávané 
úrovni jazykového zpracování.  
 
6. Podněty k rozpravě 
 a) Autorka na několika místech odkazuje na prognózu populačního vývoje ČR autorů 
Burcina a Kučery z roku 2010. V nedávné době byla nicméně zveřejněna aktuální projekce 
ČSÚ. Je možně mezi nimi zaznamenat nějaké odlišnosti? 
 b) V textu je na několika místech zmiňován koncept „kvality života“. Mohla by 
autorka tento konstrukt blíže vysvětlit a popsat? 
 
7. Závěrečné hodnocení práce 
 Z celé práce je zřejmé, že autorka se v dané problematice solidně orientuje a text 
vykazuje odpovídající odbornou i stylistickou úroveň. K práci jako celku nemám 
z formálního ani odborného pohledu žádné zásadní připomínky. Domnívám se, že ji lze 
považovat za celkově zdařilou a vyhovující, a proto ji doporučuji k obhajobě. 
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