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Název práce:  Regionální diferenciace demografického stárnutí a vybavenosti pobytovými 

zařízeními pro seniory v České republice    

Autor práce: Bc. Nela Hrušková  

 

Formální náležitosti práce (zatrhněte Vaši volbu) 

Formální úprava: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Stylistická úroveň: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Citační úroveň:  výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Komentář (vč. kvality grafiky, (ne)přiměřenosti délky práce aj.) 

Formální úroveň práce je na relativně dobré úrovni. Text je napsán srozumitelně a z hlediska 

stylistiky nevykazuje výraznější nedostatky (výjimkou jsou občasné neobratné formulace). V práci se 

rovněž nevyskytuje větší množství překlepů. Text je hojně doplněn grafickými prvky, jejichž formální 

úroveň je také v pořádku. Množství grafických prvků a rovněž autorčin styl analýzy (viz níže) však 

zapřičiňují, že je práce poměrně rozsáhlá. 

 

Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy (přiměřenost cílů, geografický charakter a relevance cílů, teoretické 

podložení hypotéz aj.)   

Téma předkládané diplomové práce je vysoce společensky aktuální a závažné. Je zřejmé, že tempo a 

regionální diferenciaci stárnutí populace je nutné analyzovat, výsledky analýzy jsou cenné při 

navrhování řešení jeho důsledků. Rovněž geografický charakter práce je nesporný. V úvodu však 

chybí explicitně uvedené cíle práce a výzkumné otázky. Místo toho autorka popisuje jednotlivé tři 

dílčí části práce a jejich obsah, ze kterých čtenář může poměrně přesně cíle práce vytušit. Autorčiny 

předpoklady a hypotézy nejsou v úvodu podloženy citacemi relevantní literatury. Při četbě druhé 

kapitoly práce je ale zřejmé, že je autorka sestavila právě na základě studií, které se k tématu práce 

váží. 

 

Práce s literaturou (teoretické ukotvení práce, diskuse a kritické zhodnocení literatury aj.) 

Výběr témat, o kterých autorka podává přehled (stáří a stárnutí, poskytování péče o seniory, 

regionální diferenciace stárnutí a vybavenosti sociálními službami), je možné považovat za 

dostatečný. Nicméně teoretické ukotvení práce je spíše průměrné. Přestože se kapitola 2 jmenuje 

„Teoretický úvod do problematiky“, velká část textu se teoriím a konceptům navázaných na stárnutí 

(a další diskutovaná témata) přímo nevěnuje. Některé části kapitoly 2.2 („Poskytování péče 

seniorům“), větší část kapitoly 2.3 („Regionální diferenciace demografického stárnutí“) a celou 

kapitolu 2.4 („Regionální diferenciace vybavenosti sociálními službami pro seniory“) by z tohoto 
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důvodu by bylo vhodnější zařadit spíše do zvláštní kapitoly. Jako pozitivum však je nutné 

vyzdvihnout snahu představit a do určité míry i propojit literaturu z různých vědních disciplín, které 

se stárnutím populace zabývají. 

Samotný způsob práce s literaturou je rovněž průměrný. Seznam použité literatury je obsáhlý, 

z velké části však obsahuje literaturu pro odbornou veřejnost. Vědecké články nejsou v textu kriticky 

diskutovány a podrobněji rozebírány. Někdy citace působí nepatřičným dojmem (např. Hunning a 

kol. (2012) u věty o diferenciaci vybavenosti sociálními službami v ČR). Formální stránka práce 

s literaturou je ve většině případů v pořádku, i když také vykazuje určité nedostatky (např. špatně 

uvedené citace Ouředníček, Posová (2006) v seznamu literatury, neexistující práce Ouředníček, 

Susová (2012) v textu, Piercy (1998) je v seznamu literatury uveden na třech různých místech). 

 

Metodika práce (vhodnost aplikovaných metod, kvalita a vhodnost použitých dat aj.) 

Metodika je dobře a poměrně podrobně popsána v třetí kapitole práce. Výběr sledované populace 

seniorů je dobře vyargumentován (v prvních dvou kapitolách práce). Metody jsou zvoleny vhodně 

(autorka používá základní metody deskriptivní statistiky), v textu jsou popsána úskalí některých 

zdrojů dat. Poslední část analýzy (srovnání regionální diferenciace seniorů a vybavenosti zařízeními) 

by si  však zasloužila propracovanější přístup. Diskusní je rovněž použití indexu stáří pro hodnocení 

významu seniorské populace.  

 

Analytická část práce (správnost a interpretace výsledků, detailnost, struktura a provázanost analýzy) 

Analytická část práce je velmi rozsáhlá a podává základní přehled o vývoji seniorské populace a 

rozmístění pobytových zařízení určených pro tuto skupinu obyvatelstva. Analýza nabízí velké 

množství grafických prvků, nicméně jde spíše po povrchu bez ambicí na její hlubší uchopení nebo 

interpretaci zjištěných faktů a ve většině částí textu chybí propracovanější syntéza výsledků. 

Uspořádání některých částí textu by mohlo být lépe promyšleno: jednotlivé části analýzy nejsou 

příliš propojené, u některých částí není moc jasný jejich účel a jiné jsou příliš rozsáhlé.  

Nejdůležitější stěžejní kapitola porovnávající počty seniorů a kapacitu zařízení je bohužel velmi 

krátká (má jen tři strany). Navíc přímočaré srovnání podílu seniorů v populaci a kapacity zařízení 

vztažené na počet seniorů v populaci je podle mého názoru problematické. Přinejmenším by si 

intepretace výsledků analýzy zasloužila více pozornosti. 

V práci se rovněž vyskytují některé chyby patrně způsobené nepozorností: V některých mapách 

(např. 10 a 12) chybí hodnoty za Prahu. S některými tvrzeními lze jen těžko souhlasit (např. věta „V 

kraji Středočeském a hl. m. Praha se demografické stárnutí nebude projevovat v takové intenzitě 

vlivem probíhajícího procesu suburbanizace.“ na straně 39). 

 

Závěry práce (odpovědi na výzkumné otázky, zasazení závěrů do širšího kontextu výzkumu aj.) 

V závěru práce autorka stručně shrnuje výsledky práce a vyvrací či potvrzuje hypotézy uvedné 

v úvodu práce. Zjištěné výsledky však nezasazuje do širšího kontextu výzkumu a ani nenavrhuje 

možnosti jeho dalšího směřování. 

 



3 
 

Celkové zhodnocení práce (vč. přínosů práce, provázanosti teoretické a analytické části aj.) 

Přestože podle mého názoru potenciál práce a velmi zajímavého tématu nebyl naplněn a přes 

uvedené výtky jsem přesvědčena, že práce splňuje nároky kladené na tento typ prací a doporučuji ji 

k obhajobě. 

 

Otázky k obhajobě 

K diskusi mám tyto dvě otázky: 

1. V sedmé kapitole popisujete vývoj věkové struktury a zejména podílu seniorů v jednotlivých 

SO ORP v České republice. Je možné vymezit některé skupiny správních obvodů, ve kterých 

dochází k obdobnému vývoji?  

2. Jaký vliv má na zabezpečení dostatečné kapacity pobytových zařízení pro seniory rychlost a 

možnosti reakce samospráv? Je nějakým způsobem regionálně diferencovaná?  

 

Datum: 4. 9. 2015  

Autor posudku:  RNDr. Petra Špačková, Ph.D.  
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