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Diplomová práce se zabývá tématikou „hezkého“ stárnutí. Je rozdělena na teoretickou část (26 str.) a 
empirickou část včetně metodologické části (68 str.). Práce obsahuje rozsáhlou přílohu s přepsanými 
rozhovory. Z celkového rozložení práce vyplývá, že se jedná spíše o text, v němž je kladen důraz na 
výzkumnou složku. Studentka čerpá z bohatého seznamu literatury, hojně využívá zahraniční, 
cizojazyčné zdroje. Citace jsou provedeny správně. Stylisticky je na dobré úrovni, ovšem obsahuje 
drobné překlepy a na str. 76 je gramatická chyba „zdraví člověk“. 
Obsahově se teoretická část věnuje zvládání a strategiemi zvládání dystonních prvků, které přicházejí 
ve stáří do hry. Snaží se definovat, co je úspěšné stáří, když v současné době je úspěch spojován 
obvykle s mládím, které má na rozdíl od stáří „neomezené možnosti“. 
V metodologii studentka představuje narativní přístup a hermeneutický kruh. Dále zde čtenáře 
seznamuje se způsobem výběru vzorku, analýzou dat a jejich interpretací.  
Výzkum byl realizován prostřednictvím narativních rozhovorů s pěti lidmi, třemi ženami a dvěmi 
muži. Studentka jednotlivé vypravěče představila jako tvůrce několika sebeobrazů a dále tyto 
sebeobrazy použila jako základy ke konstrukci strategií zvládání dystonních prvků. V závěru tyto 
strategie porovnává.  
Představení dat jako multi image je poměrně vtipné zpracování, nicméně v samotném textu je každý 
člověk ukázán jako distinktivní souhrn těchto sebeobrazů. A přestože je slibováno, že budou spolu 
tyto sebeobrazy komunikovat, tak se mi spíše jeví jako statické. Mohla by studentka během 
obhajoby předvést tuto komunikaci jednotlivých sebeobrazů, jak v práci slibuje? Mohou být mezi 
jednotlivými sebeobrazy rozpory? Možná by v tomto ohledu bylo dobré hovořit i s informátory, kteří 
se stářím smířeni nejsou. Uvažovala o této možnosti? Porovnat „pěkné“ stárnutí se „špatným“ – 
dezintegrací osobnosti? Možná by i dynamice textu pomohlo, kdyby konstrukce sebeobrazů nebyla 
prováděna jako vztah subjektu k objektu; např. u Tomáše ne muž, který miluje to a to (tedy muž 
vztahující se k objektu), ale jako aktivita subjektu, tedy muž, který miluje, který pracuje, který tančí, 
který věří či nevěří. Použití činností jako jednotek analýzy by bylo logičtější i vzhledem k tomu, že se 
jedná o hledání strategií. Možná by bylo možné spíše identifikovat nějaké napětí. 
Práce obsahuje mnoho repetitivních pasáží, kde je opakováno, o čem práce je a jakým způsobem byla 
provedena. Informace působí poněkud redundantním dojmem, zvláště když jsou uvedeny na konci 
jedné a na začátku další kapitoly. (Viz s. 91 konec stránky a začátek stránky 92.) To je celkově spíše 
slabina práce, že místo aby text nabýval na dynamice, tak převažují repetice. 
Samotný Závěr je poněkud obecný, měly by v něm být shrnuty výsledky práce a ne to, jak byla práce 
provedena, provést hlubší porovnání teorie a empirie.  
Nicméně přes veškerou kritiku se jedná o poměrně ucelenou práci, kde teorie je východiskem pro 
empirický výzkum a práce působí konzistentně. Cíle práce byly splněny, z rozhovorů byly 
zkonstruovány strategie zvládání stárnutí a stáří. Zpracovávané příběhy mají svoji lidskou hloubku a 
ukazují, že staří lidé jsou bohatstvím pro kulturu, již jen tím, že mohou mladším ukazovat, jak si 
zachovat důstojnost v nelehkých životních situacích.  
Práci doporučuji k obhajobě. 
 
 
V Hradci Králové 31. 8. 2014    Mgr. Markéta Levínská, Ph.D. 
 


