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Práce se zabývá v odborném psychologickém písemnictví poměrně velmi málo zpracovaným 

tématem. Vlivy věku na psychiku i sexualitu mužů a žen jsou celosvětově sice zkoumány, ale 

až v posledních letech se o sexualitě stárnoucích a starších lidí začíná mluvit otevřeněji. U nás 

je přitom tato situace ještě méně příznivá než ve srovnatelných vyspělých zemích, tabuizování 

tohoto tématu a mýtus o asexualitě stáří je stále ještě převládající u velké části společnosti.

Autorka na základě relevantní a recentní prostudované literatury v teoretické části poskytuje 

přehled výzkumů a teorií týkajících se uvedené problematiky, tedy především dosavadních 

poznatků ohledně vlivu věku a somatického zdraví na sexuální funkce a sexuální aktivity 

seniorů, nezapomíná přitom ani na širší společenský kontext problému. Cenný je i rozbor 

mediálních přístupů k sexualitě seniorů a předsudky s ní spojené, ale i specifika situace 

seniorů v rámci ústavní péče. Tato část je zpracována na velmi dobré odborné úrovni, 

s použitím recentní literatury. Teoretická část je pak doplněna i o metodologickou úvahu 

týkající se specifik výzkumu u této věkové kategorie respondentů.

V části empirické pak autorka dochází k závěrům na základě zpracování dat získaných 

v rámci periodického reprezentativního výzkumu sexuálního chování a postojů obyvatelstva 

ČR. U vybrané skupiny seniorů ve věku nad 60 let srovnává základní charakteristiky jejich 

sexuálního chování, sexuální spokojenosti, dysfunkcí i postojů především ve vztahu ke 

zjištěným rozdílům mezi muži a ženami. Statistická část je zpracována adekvátně a kvalitně. 

V části diskusní pak autorka smysluplně srovnává své výsledky s údaji autorů podobných 

zahraničních výzkumů a nachází kromě mnoha analogií i některá specifika svého souboru. 

Uvažuje i o omezení platnosti získaných výsledků. Z hlediska stylistického i gramatického je 

práce až na pár drobných opomenutí na velmi dobré úrovni, připomínám pouze, že estrogen 

nepatří mezi androgeny (str.15, výsledek t testu s p 0,08 není statisticky signifikantní (str. 53). 

Taky bych uvítal rozšíření diskuse např. o rozbor výsledku, dle kterého pouze 8% žen uvedlo, 

že trpí sex. dysfunkcí, ale jen anorgasmii přitom uvedlo až 11% z nich. 

Závěrem konstatuji, že autorka ve své diplomové práci prokázala velmi dobrou schopnost 

práce s literaturou, vynikající orientaci v problematice a výbornou schopnost formulace 

vlastního výzkumu. 
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