
Mgr. David Doubek, PhD: Posudek vedoucího na diplomovou práci Martiny Bartákové 
„Úspěšné stárnutí: strategie zvládání“ .

Martina Bartáková se ve své práci věnuje zkoumání „úspěšného stárnutí“. Úspěšným stárnutím 
myslí předeším stárnutí neproblematické, kdy stáří nepředstavuje nezvladatelnou zátěž ani pro 
stárnoucí subjekt ani pro jeho okolí. Zajímají jí strategie zvládání této existenciální konstanty; 
každý jednou zestárne, ale žlučovitost, deprese, vztek a další efekty, ke kterým stárnutí někdy vede 
starého člověka vyřazují ze společnosti a prohlubují jeho jiné strasti. Cestu ke zkoumání těchto 
strategií zvládání hledá v sebereflexi osob, o kterých je v jejich okolí známo, že je stáří navzdory 
nemocem, neštěstím a nezdarům nezlomilo. Cílem není zároveň hledat nějaké obecné faktory 
strategií zvládání, ale spíš jednotlivé dobré příklady. Práce je z toho důvodu kvalitativně biograficky 
a narativisticky pojatá. 
V teoretické části se věnuje pojmu strategie zvládání, který čerpá z teorií motivace, obranných 
mechanismů a copingových strategií a dále psychologické charakterizaci stárnutí jako fáze vývoje 
lidské psychiky a zátěžové situace pro lidskou psychiku. 
V empirické části pak rozebírá pět různých strategií úspěšného stárnutí v pěti různých příbězích.  
Aktéry k těmto rozhovorům autorka získala na základě své praxe a doporučení od známých a 
příbuzných těchto aktérů. Každý z aktérů se ukazuje mít vlastní jedinečnou konfiguraci strategií 
zvládání, nicméně určité společné prvky lze nalézt. Jsou to zejména motivy subjektivně prožívané 
„prospěšnosti“, lásky nebo přijetí ve společnosti, smyslu pro humor, aktivity, disciplíny, a pozitivní 
redefinice situace. Jak jsem již zmínil, je třeba chápat tuto práci jako studii „dobrých příkladů“, 
možných vzorů, „best practice“ atd. Takový přístup má nepochybně své opodstatnění. Je ovšem ale 
také třeba si být vědom omezení, která se v něm skrývají. Zmíněný vzorek je velmi selektivní (což 
chce být), ale určité prvky této selekce by bývaly mohly být ostřeji reflektovány (aktéři rozhodně 
nereprezentují sociální průměr, patří k určité společenské vrstvě, mají za sebou nějakou práci a to na 
jejich situaci má nepochybně velký vliv). „Nejlepší příklady“ (příklady dobré praxe) jsou také 
kognitivními mechanismy, které mají tendenci začít reprezentovat celou kategorii, kterou popisují 
(zde stáří) a zakrývat a zkreslovat: v tomto smyslu se tedy nejedná o úplně nevinný nebo neutrální 
epistemologický objekt a je třeba s ním zacházet opatrně. Zde zmiňované příklady se například 
zdají být být předně věcí subjektivního přístupu (strategie zvládání), což je určitě v mnohém pravda, 
ale zároveň celkem zjevně stojí na sociálním a kulturním kontextu, bez kterého nedávají smysl, ale 
kterého si zároveň nejsou příliš vědomy. Podobnými problémy ovšem trpí i Eriksonův přístup, na 
kterém autorka teoreticky staví.
Diplomová práce splňuje požadavky doporučuji ji k obhajobě. 


