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      Studentka zvolila téma citlivé, avšak aktuální a potřebné o to více, že je nejen ve společnosti, 
ale i v odborné literatuře opomíjeno. Autorka si je vybrala právě proto, a inspirací k volbě 
tématu jí bylo pravidelné, několikaleté setkávání s ovdovělými ženami v klubu pro seniory, který 
pomáhá organizovat.
      Diplomová práce má rozsah 83 stran vlastního textu a je rozdělena do sedmi hlavních 
kapitol. Studentka nejprve vymezuje základní pojmy a zamýšlí se nad tématem kvality života ve 
stáří, předkládá různé úhly pohledu na manželství starých lidí a ztrátu životního partnera právě 
ve vyšším věku. Následuje kapitola popisující problematiku zvládání ztrát u starých osob, proces 
truchlení, potřebnost rituálů, důležitost opory a možnosti poradenství pro pozůstalé. V kapitole 
zaměřené na znevýhodněný status osamělých žen zdůrazňuje studentka i hrozící rizikové 
situace. Ve čtvrté kapitole se věnuje specifikům vdovství starších žen a neopomíjí srovnání 
s obdobnou situací u starých mužů. Poznatky z odborné literatury u jednotlivých témat prokládá 
vlastními podnětnými úvahami, postřehy a zkušenostmi.

      Studentka se zhostila velmi ožehavého tématu a přes aktuální překážky naplnila i záměr
zpracovat autentické lidské příběhy. Vzhledem k citlivosti tématu nebyl tento úkol rozhodně 
snadný, což ostatně opakovaně zmiňuje. Za cenné považuji velké nasazení studentky, to, že 
pečlivě připravila tematické okruhy, z nichž vycházela při vedení rozhovoru s respondentkami,
nad unikátními výpověďmi se zamýšlela a pokusila se je shrnout a přinést tak nové podněty.

      Práce má logickou strukturu, autorka užila dostatek aktuálních odborných zdrojů, jazyková 
úroveň práce je – až na drobné nedostatky – velmi dobrá. Studentka pracovala na citlivém 
tématu iniciativně, samostatně, dlouhodobě, pravidelně konzultovala. Výsledky shrnuté 
v Závěru práce považuji za obecně přínosné v práci se seniory.

Cíl práce – informovat o problematice vdovství a důsledcích ztráty partnera na život ovdovělé 
ženy, včetně rozhovorů s ovdovělými ženami – studentka splnila.

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

Diplomovou práci hodnotím:                         výborně
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