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Předkládaná diplomová práce se věnuje problematice každodenního života seniorské populace v
městském a venkovském prostředí. Autor se na základě získaných rozhovorů snaží analyzovat dvě
podstatná témata seniorského života. Za prvé hodnotí kvalitu dvou typově odlišných obytných
prostředí seniorů. Za druhé sleduje fenomén sociální izolace seniorů a jeho provázanost s prostředím,
ve kterém oslovení senioři žijí.
V teoretickém zarámování práce je využita obsáhlá odborná literatura. V teoretickém vstupu jsou
propojena témata kvality života a každodenního prostředí a jeho subjektivního vnímání, na něž
navazuje rozpracování problematiky sociální izolace a osamělosti. Empirické zpracování samotné
práce je založeno na analýze polostrukturovaných rozhovorů s 28 respondenty staršími 65 let. Autor
si pro výzkum zvolil dvě odlišné lokality, které vybral jak na základě osobní znalosti, tak na základě
dostupných demografických charakteristik.
Přestože je samotná analýza rozhovorů dle mého názoru zpracována dostatečně kvalitním způsobem,
o kterém svědčí mnohá zajímavá zjištění autora, snižují celkovou kvalitu diplomové práce nedostatky
nejen formulační či formální povahy, ale i nižší míra rozpracování některých kapitol (úvod, teoretické
zarámování a závěr). Bohužel jsou tyto nedostatky a jejich přítomnost v diplomové práci zapříčiněny
nedostatečnou četností průběžných konzultací, na které byl autor opakovaně upozorňován.
Omezené množství konzultací textu především v závěrečné etapě zpracování práce způsobily, že i
školitelka a má k odevzdané verzi práci větší množství připomínek.
Některé z nich uvádím níže:








Autor si v práci občas protiřečí, to co v teorii označuje za nevýhody (str. 9 ‐ především téma
dopravy ve městě), v empirické části označuje za klady života ve městě. V další části textu
uvádí, že pro seniory jsou důležité spolky a kluby pro seniory, přesto hned v následující větě
uvádí, že senioři tyto organizace téměř nenavštěvují (str. 58, druhý odstavec). V textu se
vyskytuje bohužel více sporných tvrzení, které by bylo dobré podpořit citací odborného textu
nebo lepší formulací uvést na pravou míru. Např.: "Mezi nejčastěji zmiňované negativní
aspekty kvality života ve starším věku patří diskriminace související se skutečností, že člověk
odchází do penze (str. 9, poslední odstavec)."
V názvu kapitoly 6 je použito spojení "rezidenční spokojenost", tento koncept je přitom v
samotném textu kapitoly řešen pouze okrajově.
Chybí hlubší zamyšlení nad provázaností obsahu a názvu práce v závěru práce (zamyšlení nad
geografickým ‐ prostorovým aspektem práce).
Chybí hlubší rozpracování abstraktu diplomové práce.
Ne vždy je v textu v empirické části jasné, o jaké skupině seniorů autor v textu píše.
Nadbytečnost otázky č. 14 "Co si představíte pod pojmem sociální izolace seniorů?", jsou
odpovědi na ni zpracovány nebo jinak reflektovány v empirické části práce?








Autor by měl prokázat vyšší míru citlivosti a zpracovat kapitolu 8.12, tak aby byla zachována
vyšší míra anonymity respondentů.
V závěru práce chybí zodpovězení všech výzkumných otázek. Vzhledem k tomu, že jsou si
uvedené výzkumné otázky v úvodu textu podobné, doporučila bych autorovi zamyslet se nad
jejich případnou nadbytečností.
V závěru práce v odpovědi na otázku "Jaké jsou každodenní strategie seniorů a problémy,
které jsou pro městské nebo venkovské prostředí typické?" text spíše opakuje zjištění z
empirické části, chybí zde zdůraznění podstatných problémů a představení strategií (způsobů
řešení), kterými senioři na dané problémy reagují.
Odlišné způsoby uvádění použité odborné literatury v Seznamu použité literatury
(nedodržení pravidel využívaných na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje či
nedodržení jiného jednotného způsobu).

I přes uvedené nedostatky doporučuji diplomovou práci k obhajobě.
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