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Posudek na diplomovou práci předloženou k obhajobě na katedře psychologie FF UK v září 

2014.

Téma diplomové práce: Sexualita seniorů

Diplomandka: Mgr. Eliška Steklíková

Vedoucí práce: Prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D.

Oponent: Prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.

Diplomandka předkládá k posouzení práci na velmi zajímavé téma, jímž je sexualita seniorů. 

Téma lze považovat za odborně i celospolečensky významné i z toho důvodu, že česká 

populace se dožívá stále vyššího průměrného věku a celkově stárne a je tedy na místě zajímat 

se široce o kvalitu života seniorů. Autorka překládá práci v rozsahu 83 stran, včetně 5 stran 

citované odborné literatury + přílohy v rozsahu 77 stran. Práce je členěna klasickým 

způsobem na část, kterou autorka nazývá „teoretické vymezení“ (rozsah 30 stran) a na část 

empirickou. Je nesporné, že těžištěm posuzované práce je část výzkumná, ve které autorka 

analyzuje výzkumná data, získaná v roce 2013 v rámci dlouholeté odborné studie Prof. 

Weisse a Doc. Zvěřiny, zaměřené na sexuální chování české populace. 

Z obsahových připomínek:

Kapitola „Teoretické vymezení“ postrádá obsahovou soudržnost a hlubší logickou 

provázanost. Jednotlivé subkapitoly jsou zvoleny dosti nahodile a témata v nich 

představovaná nejsou probrána dosti do hloubky. V této části diplomové práci postrádám 

kvalitnější analýzu stárnutí a stáří s důrazem především na psychosociální aspekty. S tím 

souvisí dle mého soudu omezený počet aktuálních odborných zdrojů z této oblasti. Postrádám 

zde zařazení sexuality seniorů do širšího kontextu kvality života ve stáří. Domnívám se, že 

z textu není příliš patrné, že je napsán studentkou psychologie a na katedře psychologie. 

Autorce se nepodařilo dostatečně prokázat v textu svou psychologickou erudici, což je na 

škodu věci. 

Z formálních připomínek:
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Není jasné, proč autorka dva z nadpisů této části uvádí v angličtině? Slovo „ageing“ nelze 

pokládat za „terminus technicus“ a lze ho velmi dobře přeložit do češtiny. Na str. 13 – tečka 

se píše za citací. 

Část výzkumnou považuji za velmi zdařilou a velmi pečlivě zpracovanou a je z ní patrné, že 

se autorka mohla inspirovat a nechat vést zpracováváním výzkumných dat výše uvedeného 

longitudinálního výzkumu (Weiss, Zvěřina). Otázkou pro mě osobně zůstává, zda by se 

diplomandi neměli také osobně zúčastnit sběru dat a nejen jejich zpracování, aniž bych chtěla 

snižovat statistické zpracování dat jako cennou zkušenost. I když autorka správně 

argumentuje tím, že by se pravděpodobně ona sama nedostala ke skupině ochotných seniorů, 

kteří by jí potřebná data poskytli, přesto bych uvítala, kdyby součástí DP byla alespoň určitá

snaha autorky realizovat některé kroky při sběru dat osobně. Pokud tomu tak bylo, prosím o 

uvedení těchto kroků v rámci obhajoby. Domnívám se, že sběr dat a přímý kontakt 

s respondenty je významnou součástí přípravy diplomové práce a že právě tato zkušenost 

poskytne mnohým absolventům cennou pracovní dovednost při jejich nástupu do praxe. 

Výzkumné výsledky jsou velmi přehledně a pečlivě zpracovány a jsou nesporně velmi 

zajímavé. Z empirické části si nejvíce cením obsáhlé diskuse. Výstupy empirické části by 

bylo vhodné takto uceleně publikovat. Předložená diplomová práce je celkově po formální 

stránce velmi pečlivě zpracovaná.

S poukazem na jistou ambivalenci mezi obvyklými kritérii diplomových prací, relativně 

omezeným osobním vkladem autorky a perfektní formální stránkou odevzdané práce, 

doporučuji práci k obhajobě a navrhuji hodnocení velmi dobře. 

Praha 30.8.2014                                                                                          Lenka Šulová




