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1. Obsah a struktura práce 

 Posuzovaná diplomová 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 seniorské edukace až určitou hypertrofii studií, 

výzkumů a odborných i popularizačních textů, jejímž důsledkem bývá i častá redundance 

omezeného okruhu údajů a formulací. I u posuzované práce lze tuto tendenci částečně 

zaznamenat, nepřekračuje však charakter pouhé inspirace, kterou v žádném případě nelze 

nazvat kopírováním. Šťastným řešením se v tomto kontextu ukazuje zaměření pozornosti na 

jeden vybraný region. 

 Práce, rozdělená do pěti samostatných kapitol, Úvodu a Závěru, má celkový rozsah 59 

stran výkladového textu (tj. na samé hranici požadovaného rozsahu) a je doplněna o 10 stran 

příloh. Celý text je logicky koncipován a přehledně členěn. Vybrané téma je – jak již bylo 

uvedeno – aktuální a v souladu s celkovým oborovým zaměřením katedry, cíl práce je 

v Úvodu řádné formulován. 

 

2. Odborná úroveň 

 Předložený text je uveden kapitolami rozpracovávajícími obecná a celkem standardní 

témata (demografické stárnutí společnosti, změny ve stáří, edukace seniorů apod.). Autorka se 

snaží k vybraným tématům přistupovat kriticky a zasazovat je do širších kontextů, byť má 

výklad často až strohý charakter. Zajímavá je např. polemika s prognózami E. Livečky. 

Specifické – a v kontextu práce i důležité – místo mají pasáže věnované mezigeneračním 

vztahům a fenoménu ageismu. Zde s povděkem kvituji, že zmíněné téma ageismu není 

uchopeno pouze jako podoba diskriminace, ale že autorka vychází ze širších – a z mého 

pohledu i relevantnějších – kontextů. Výběr výše uvedených témat je odpovídající a zcela 

v souladu s obsahovým zaměřeným realizovaného empirického šetření. To lze hodnotit jako 



relevantně zacílené, metodicky solidně zpracované a odpovídajícím způsobem zakotvené, s 

výstupy vhodně doplňujícími předcházející výklad. 

 

 3. Práce s literaturou 

 Soupis bibliografických citací obsahuje celkem 89 pramenů, z čehož je 16 

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. Ačkoli pracuje většinou se sekundárními 

zdroji, přesto lze zaznamenat určitou snahu integrovat i prameny primární, především ve 

formě strategických dokumentů mezinárodních organizací. 

 

4. Grafické zpracování 

 Z hlediska grafického zpracování je práce vypracována zodpovědně a nevykazuje 

žádná závažnější pochybení.  

 

5. Jazyková úroveň 

 Posuzovaná diplomová práce vykazuje odpovídající stylistikou i gramatickou úroveň a 

text jako celek naplňuje nároky kladené na tento typ textu. Občasné jsou nicméně stylistické 

neobratnosti či pochybení v interpunkci. 

 

6. Podněty k rozpravě 

 V diskusi k empirickému šetření až na pár výjimek absentují konkrétní doporučení. 

Byla by autorka schopna některá formulovat? 

 

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.  

Návrh známky: výborně 

 

V Praze dne 11. června 2015 

 

                                                 PhDr. Michal Šerák, Ph.D. 


