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      Bc. J. Šedivý zvolil pro svou práci velmi aktuální téma. Problematika stárnoucí 

populace je na téměř denním programu médií všeho druhu. Jejich způsob prezentace  

problematiky nepomáhá (jak autor na mnoha místech uvádí) žádné části populace. 

      Práce svým rozsahem přesahuje požadavky kladené na magisterskou práci. V prvé 

části je definován základní pojem ageismus, následuje periodizace vývojových fází 

člověka v pojetí různých autorů straších (Příhoda) i současných (Muhlpacher). Postupně 

jsou do textu zařazovány informace, které se týkají stárnutí z různých pohledů (fyzické 

stárnutí, kvalitní stárnutí, sociální stránka života atd.) Autor dokumentuje tvrzení 

číselnými údaji z různých výzkumů, z bohaté literatury. Vytváří tak relativně 

optimistický obraz stárnutí, které je završením života. 

     Sedmá kapitola je pohledem na ageismus z různých stránek života (politika, 

zdravotnictví, sociální služby). Zamýšlí se nad evropským systémem péče o seniory. 

V exkurzi do dávné minulosti se dostává až do roku 1811 v souvislosti s existencí 

výměnků.  

      V šetření je definován cíl i kroky k němu vedoucí. Autor objasňuje a zdůvodňuje 

použité metody i způsob statistického zpracování. Oslovil šest uživatelů služeb domova 

pro seniory a pro srovnání šest členů klubu seniorů. Pro rozhovor použil 20 otázek.  

S cílem zachytit postoj mladých lidí a dospělých k seniorské populaci zformulovat 76 

otázek, které zasahují do různých oblastí života. 

     Získané odpovědi jsou statisticky zpracovány, jsou z nich vyvozeny závěry. 

S výsledky autor nakládá velmi citlivě. Upozorňuje na nesoulad v odpovědích seniorů 

v závislosti na mnoha proměnných, které náhled na případnou diskriminaci ovlivňují. 

      Velmi zajímavé jsou odpovědi mladé generace, které se liší od odpovědí lidí, kteří 

pracují v sociálních službách. 

     V závěru jsou nejen shrnuty základní získané poznatky, ale též autor pokládá otázky, 

aktuální pro českou společnost.  

       

Náměty pro obhajobu: 

- Pokud byste měl výsledky svého šetření publikovat, kterou část byste zdůraznil? 

- Je nějaká oblast, ve které byste ještě šetření prohloubil? 

  

Připomínky k textu: 

Budete-li výsledky publikovat, doporučuji psát ve slově vyplývá „ý“ s. 27, 33, 53. Též 

zkontrolujte interpunkční znaménka.  

 

Práce odpovídá požadavkům kladeným na magisterskou práci. 

Doporučuji k obhajobě. 

Klasifikace: výborně   

Praha 29. 5. 2015 

                                                                                             Olga Zelinková 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 


