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     Studentka zvolila téma velmi aktuální vzhledem k současné demografické i společenské 

situaci v ČR.

    Diplomová práce čítá 77 stran vlastního textu a je členěna do jedenácti hlavních kapitol.

     V Úvodu autorka sděluje motivaci, která ji vedla k volbě tématu a formuluje cíle práce. 

V první kapitole vymezuje hlavní pojmy z oblasti stárnutí a stáří a dále se podrobně věnuje 

demografickým aspektům stárnutí. Teoretické údaje doplňuje aktuálními tabulkami a grafy, 

které přispívají k přehlednosti a názornosti statistických údajů. V páté hlavní kapitole se 

zaměřuje na fenomén dlouhověkosti a tuto problematiku rozpracovává systematicky i 

v následujících kapitolách, kde se věnuje rizikovým situacím, které souvisejí s vysokým 

věkem a také formám péče o dlouhověké seniory včetně sociálních služeb. Neopomíjí ani 

významné téma podpory života ve vysokém věku a upozorňuje na fakt, že fenomén 

dlouhověkosti se spolu s ostatními palčivými otázkami stárnutí současné společnosti stává 

významným politickým tématem nejen v ČR, ale v celém vyspělém světě. 

     V posledních dvou kapitolách popisuje studentka dvě výzkumná šetření, které realizovala 

v rámci diplomové práce. V prvním se pokusila zmapovat složení obyvatel pražských 

pobytových zařízení pro seniory z hlediska věku, pohlaví a funkčního stavu a porovnat 

získané výsledky se získanými teoretickými poznatky. Ve druhém šetření hledala na základě 

teoretických východisek společné charakteristiky, které lze označit za příčiny dlouhověkosti.

Připomínky:

- Poněkud chaotické je zpracování výzkumného šetření č. 1, kde chybí procentuální 

údaje v tabulkách, a tudíž jsou interpretace (byť pečlivé) poněkud nepřehledné. 

Shrnutí výsledků by mělo být samostatné a nikoli zahrnuté do interpretací.

Nicméně v kontextu průběžné práce na tématu velmi oceňuji snahu studentky získat přehled o 

situaci v zařízeních sociálních služeb a její iniciativu, neboť mohla zpracovat pouze 

kvalitativní šetření. 

- Další připomínku mám k Seznamu článků, kde chybí přesná citace, kterou autorka 

opominula i v textu.

         Text má logickou strukturu, jednotlivé kapitoly na sebe obsahově navazují. Studentka 

prokázala hluboký zájem o zpracované téma, který se odráží i ve snaze realizovat dva druhy 

šetření, což mělo dokreslit situaci dlouhověkých seniorů u nás v současné době. Studentka 

pracovala s velkým nasazením, iniciativně, pravidelně konzultovala. 

         Jazyková úroveň práce je dobrá, s občasnými stylistickými a gramatickými chybami. 

Použitá literatura je rozsáhlá a aktuální ve vztahu ke zpracovanému tématu.



Otázka k obhajobě:

- Vyhledejte a stručně prezentujte aktuální data o t.č. nejstarší ženě a nejstarším muži 

v ČR.

Cíl práce – popsat problematiku dlouhověkosti v České Republice – studentka splnila.

Předložená diplomová práce splňuje podmínky a nároky kladené na odbornou práci.

Diplomovou práci hodnotím:                                             výborně 

V Praze, dne:    21.5.2015                                                                                    J. Ondrušová


