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Předložená diplomová práce obsahuje 84 stran autorského textu, který je tvořen celkem 11 
hlavními kapitolami. Studentka zvolila podnětné aktuální téma. Cíle práce jsou, vzhledem 
k originalitě tématu, formulovány velmi dobře. Se sociální a charitativní prací souvisí spíše 
nepřímo. Pomohlo by, kdyby v Obsahu byla kapitolka o roli sociálního pracovníka v životě 
dlouhověkých občanů (stačilo by popsat sociální práci v domově, v němž byla autorka na 
praxi). Jinak je Obsah formulovaný logicky a pečlivě. Některé pasáže svým rozsahem 
nepostačují na samostatné hlavní kapitoly, empirickou část je vhodnější nazývat konkrétněji 
(nedoporučuje se dělení na teoretickou a empirickou část – řešením je kapitoly prostě 
pojmenovat jinak než „Výzkumné šetření č. 1“). 
     Kapitola první je správně strukturovaná, informačně vyvážená. Podobně je tomu 
s kapitolou druhou. Na zvláštní diskusi by bylo téma počátku sociálního stáří (srov. s mýtem 
zjednodušené demografie dle Haškovcové). Rozsah třetí kapitoly nepostačuje na hlavní 
kapitolu, podnětný je ovšem pohled na proměnu klasifikací stáří dle doby vzniku – tento 
přehled by bylo vhodnější umístit do tabulky v přílohách. Čtvrtá kapitola o střední délce 
života je velmi čtivá. V páté kapitole se již autorka zabývá dlouhověkostí, kromě jiného 
prezentuje i aktuální projekty a výzkumy k tématu. Šestá kapitola má zbytečně „kostrbatý“ 
název („Specifika problematiky …“), studentka se v ní věnuje kvalitě života seniorů a jevům 
převážně negativním, často provázejícím dlouhověkost (ovdovění, chudoba, sociální izolace, 
ageismus aj.). Text je obsahově kvalitní, některé myšlenky jsou však nejasně označené (s. 36, 
37) nebo formulované vágně (s. 36, výsledky výzkumů ukazují … jakých výzkumů?). Sedmá 
kapitola je věnována péči o dlouhověké seniory, kapitola osmá pak podpoře života ve 
vysokém věku. Za hrubou a asi největší chybu celého textu pokládám ignorování oboru 
sociální práce jako expertní disciplíny nabízející celou škálu možností, jak zvýšit kvalitu 
života dlouhověkých osob. Důvod, pro který autorka studovaný obor opomenula, je nejasný. 
Terminologické zakotvení obou kapitol je také slabší (vnímání rozdílu mezi různými 
oblastmi: sociální péče, sociální služby, sociální práce atd.). Cílem práce nebyl popis 
sociálního zabezpečení pro seniory, alespoň zmínka o příspěvku na péči však v textu chybí. 
Devátá kapitola vhodně zakončuje teoreticky laděný text. 

     Cíle výzkumného šetření č. 1 byly formulovány v souladu s cíli celé práce. Vzhledem 
k cílům je také v pořádku volit kvantitativní metodu dotazníku. Počet sebraných dotazníků 13 
je ale velmi málo a stál by za zvážení, zda nezvolit jinou metodu. Studentka uvádí, že si 
neklade za cíl vyhodnocovat zjištěná data vědeckými metodami. To je ale v rozporu 
s pojmenováním „výzkumné šetření“. Ve struktuře šetření postrádám hypotézy a diskusi, 
jejímž cílem je také propojení poznatků s údaji z literatury (ucelenost textu). Jinak jsou ale 
výsledky prezentovány přehledně, pečlivě a graficky zdařile. I přes výše uvedené chyby 
vnímám cíle šetření jako splněné. Závěry nelze považovat za obecně platné, avšak zjištění, že 
mobilita a kognitivní funkce mnoha dlouhověkých seniorů jsou zachovány, zůstává potěšující 
zprávou. Výzkumné šetření č. 2 je kvalitativního rázu a pokládám je za přínosné. Dlouhověké 
respondenty v počtu 6 (bohatě dostačující počet) poskytly cenné informace a zkušenosti ze 



svého života, studentka je stručně zúročila. I zestručněné znění rozhovorů však patří spíše do 
příloh. Opět postrádám diskusi (některá zjištění jsou v rozporu s teorií, např. věta „Je zřejmé, 
že vzdělání nemá na dlouhověkost zvláštní vliv.“ – s. 81 versus s. 31). Oceňuji zajímavé 
postřehy (např. předpoklad, že konzumace čokolády nemusí mít negativní vliv na zdravotní 
stav) a hlavně pečlivost studentky. Text snad do poslední stránky činí dojem, že autorka psala 
se zájmem a chutí.

     Seznam zdrojů je bohatý a relevantní k tématu. Kvalitu textu snižuje více než malé 
množství překlepů, a to i v doslovných citacích (s. 10). Těchto přímých citací je v textu 
mnoho, bylo by vhodnější parafrázovat svým vlastním stylem. Odborná kompilace je ale na 
velmi dobré úrovni, taktéž oceňuji pěknou grafickou úpravu.

Závěr:
I přes výše uvedené dílčí nedostatky hodnotím diplomovou práci Bc. Anny Krejné jako 
výbornou. Závažnou chybu (absenci propojení se sociální prací) lze napravit u obhajoby, 
pozitiva jasně převažují. Zvlášť oceňuji nevšedně kreativní pojetí celé práce a pozitivní postoj 
k tématu dlouhověkosti.

Navrhovaný stupeň hodnocení: výborně

Otázka k obhajobě:
V rozhovoru s dlouhověkou respondentkou paní Vlastou (s. 71) uvádíte, že její oporou je také 
sociální pracovnice. Je to snad jediná zmínka o sociální práci v celém textu. Prosím, 
formulujte roli sociálního pracovníka vzhledem ke zvolenému tématu (cíle, úkoly, 
kompetence v různých rovinách a institucích).

V Praze dne 19. května 2015                                         T. Cimrmannová


