
Posudek na diplomovou práci Bc. Jana Grubera: Pohybové a volnočasové aktivity seniorů 

v Praze 6 

Dané téma řeší diplomant na 73 stranách textu a doplnil je třemi přílohami. Struktura práce odpovídá 

základnímu cíli práce, tj. exploraci a deskripci daného problému. Rešeršní část podává v přehledné a 

rozsahem dostačující informace o stáří, stárnutí a seniorech z pohledu různých vědních disciplín. 

Představuje přehledného „průvodce“ charakteristikami seniorské populace, jejího života, možnými 

problémy stárnutí a informuje o typech organizací věnujících se péči o seniory.  V kapitole 

Metodologie charakterizuje a zdůvodňuje svůj výzkumný přístup a zvolené metody. Již v kapitole 5 – 

Pohybové a volnočasové aktivity seniorů v Praze 6 – provedl kvalitativní výzkum na základě studia 

sekundárních dat (dokumentů) a bylo proto vhodné jak kapitolu 5, tak 6 sloučit do výzkumné části a 

uvést je jako podkapitoly. Nicméně obě tyto části podávají přehledně popis situace jak z hlediska 

organizační, finanční péče o seniorské volnočasové aktivity, tak náhled vybraných seniorů na jejich 

život a místo pohybových aktivit v něm.  Není zcela zřejmé, jak byly začleněny do textu výsledky 

rozhovoru s odborníky např. s panem Hufem. 

Je nutno ocenit diplomantovy návrhy na zlepšení situace a doporučení pro praxi. 

Práce je psaná čtivě, přehledně a logicky uspořádána a čtenáři poskytne zajímavé informace o tématu 

i podněty pro podobná šetření. Vyskytují se drobnější chyby typu citování autorů citovaných 

v použité literatuře bez odkazu v seznamu literatury (např. Ferry, Baker 2006), či nesprávné 

pojmenování tab. 1 v textu – s.41, popř. drobné překlepy. 

Celkově práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci a doporučuji ji k obhajobě 

s hodnocením velmi dobře či výborně dle průběhu obhajoby. 

Otázky k obhajobě: 

1) Co je to náhodný výběr ve výzkumu? (užil jste tento pojen na s.  38)? 

2) Připravte tabulku dokumentující výši financí poskytnutých na aktivity seniorů po jednotlivých 

položkách (akcích) a celkově. 

3) Jste dohodnut s  Úřadem MěČ Praha 6 na poskytnutí poznatků z Vaší DP? 

V Praze dne 5.5.2014      doc. PhDr. Irena Slepičková, CSc. 
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