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     Předložený text obsahuje devadesát stran autorského textu, seznam obrázků a zkratek a
pečlivý soupis zdrojů. Oceňuji skvělou volbu tématu. Jedním z východisek práce je autorčina 
odborná praxe se seniory.
     Cíle práce vyznívají poněkud široce, ale vzhledem k originalitě tématu jsou relevantní a 
nosné (informovat o problematice vdovství, popsat důsledky, usnadnit porozumění situaci, 
uvést autentickou sondu do života ovdovělých žen). 
     Obsah práce je logicky strukturovaný, kompozičně vyvážený. Z Obsahu vypadl seznam 
zdrojů. Místy bych doporučila jiné řazení kapitol (podrobněji dále).

    V první kapitole autorka charakterizuje stáří. Zbytečně neulpívá na obecnostech, naopak 
poznatky přímo aplikuje do kontextu vdovství. Zvlášť pozitivně hodnotím kap. 1.4 o 
manželství seniorů. Studentka se vyhýbá homogenním a romantizujícím pohledům, nabízí 
různé podoby a kvality stárnutí. 
     Téma zvládání ztrát ve stáří je poměrně obtížné, autorka se jej ujala systematicky a 
vytvořila čtivý text. Kvalitu snižuje snad jen pasáž o víře na s. 22. Proč tak povrchní teze v tak 
citlivé práci? Generalizující věta o tom, že věřící lidé berou odchod blízké osoby pouze jako 
přechodnou dobu a utěšují se svou vírou, vyznívá jako zlehčování jejich ztráty. Souhlasím 
s tím, že víra v posmrtný život může být útěšná, ale praxe bývá velmi různá. Proto naopak 
chválím pasáže o individuálním charakteru truchlení na s. 24 a 33. Studentka též 
neopomenula faktory jako sociální opora nejbližších nebo možnosti pomoci pozůstalým.
     Třetí kapitola obsahuje výčet vlivů, které přispívají ke znevýhodnění osamělých žen. 
Zdařilá je pasáž o genderových stereotypech, místy si ale protiřečí s dalším textem o tom, že 
muži špatně snášejí osamělost. Co tedy vlastně spadá do oblasti genderových stereotypů? Text 
třetí kapitoly je informačně bohatý, místy až natolik, že ztrácí tvar. Část o sociálních službách 
stylisticky jen volně souvisí se znevýhodněným postavením žen. Výčet služeb není úplný, text 
obsahuje drobné nepřesnosti (např. ošetřovatelská péče není sociální službou). Také vymezení 
pojmu rodina je zastaralé. Skutečně je hlavním znakem rodiny pokrevní příbuzenství?
     Kapitolu čtvrtou o vdovství by bylo stylisticky vhodnější zařadit dříve. Mnoho důležitého 
o vdovství již bylo velmi pěkně popsáno v předchozím textu, zde se autorka zbytečně opakuje 
a některé informace již nesouvisejí s cíli práce. Kapitolu můžeme považovat za shrnutí 
předešlých kapitol, které ale přichází ve chvíli, kdy mnoho informací bylo sděleno a čtenář se 
již těší na kazuistiky. Rozpuštění čtvrté kapitoly do předchozího textu se přímo nabízí (např. 
kap. 4.2 Další důvody osamělosti ve stáří do kap. 3.2 Osamělost jako stigma). Potřebná a 
velmi dobře zpracovaná je kapitola 4.3 o vdovském a vdoveckém důchodu.
     Předmětem výzkumného šetření jsou životní příběhy šesti vdov. V pořádku jsou cíle 
šetření, metody i metodika. Chválím rozhodnutí autorky nedělat kvantitativní výzkum pomocí 
dotazníků (téma by k tomu nebylo vhodné). Z textu ale malinko vyplývá domněnka, že 
kvalitativní výzkum nelze vyhodnocovat vědeckými metodami. Těmi lze ale analyzovat oba 
typy výzkumu. Je pravda, že studentčina snaha zobecňovat některá zjištění by odpovídala 
spíše výzkumu kvantitativnímu. Shrnující tabulky a grafy však vnímám jako přínosné.
V každém případě je dobře, že studentka naznačila spíše ilustrativní charakter svého šetření a 



uvedla, že jej nebude vědecky vyhodnocovat. I proto mohu konstatovat, že šetření je zdařilé. 
Cenná je různorodost uvedených příběhů a citlivost, s níž byly popsány. Z textu vyplývají 
některé typické nedostatky životní praxe. K nim patří např. situace, kdy pozůstalý člověk 
prahne po detailech skonu svého nejbližšího a personál jej odmítá informovat, nebo praxe, 
kdy se jako jediné řešení ztráty nabízí kontakt na psychiatra (resp. medikace). V jednom 
příběhu je popsána situace, kdy se pečující osoba nepřetržitě vyskytovala u lůžka nemocného, 
ten ale zemřel ve chvíli, kdy mohl být sám. Tato situace je v praxi typická, podrobněji ji 
analyzuje např. Calannanová, Kelleyová v knize Poslední dary. Mohu konstatovat, že 
v uvedených příbězích se studentce podařilo ilustrovat podstatné aspekty fenoménu vdovství. 
Pozitivně vnímám etickou rovinu ztvárnění. Se závěry práce lze souhlasit. 

     Studentka prokázala pečlivou práci se zdroji, jejichž soupis je bohatý. Vytvořila vynikající 
odbornou kompilaci. Nedostatkem jsou překlepy ve jménech některých autorů (Špaténková, 
Práško, Länge). Uvádět sekundární citace není třeba, pokud je původní zdroj snadno 
dostupný. Drobností je tzv. žurnalistický styl (dovětky, věty bez přísudků) nebo pedagogická 
tendence („mějme na paměti“, „mysleme na fakt“ …). Jazyková úroveň práce jako celku je 
ale velmi dobrá.

Závěr:
     Diplomovou práci Petry Zmeškalové hodnotím jako výbornou. Výše uvedené nedostatky 
jsou drobnějšího rázu, převažuje vynikající text. Zvlášť oceňuji volbu tématu, odbornost a 
etiku zpracování. 

Navrhovaný stupeň hodnocení:  výborně

Podnět k obhajobě:
Pokuste se stručně shrnout, které faktory pozitivně ovlivňují kvalitu života šesti vybraných 
vdov. Jakou roli má v jejich životě schopnost využívat sociálních služeb?

V Praze dne 25. května 2014                                            Tereza Cimrmannová


