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 Diplomantka Tereza Kocurová se zabývá trávením volného času současných seniorů na 

venkově. Diplomová práce je rozdělena na praktickou a teoretickou část. V teoretické části 

diplomantka shrnuje poznatky autorů, které se zabývají problematikou volnočasových aktivit pro 

seniory. V textu se především zaměřuje na druhy volného času a volnočasových aktivit obecně a 

jejich rozdělením na organizované a neorganizované volnočasové aktivity.  

V praktické části provádí autorka výzkum na téma volného času seniorů, ve kterém se 

orientuje na prostředí venkova. Hlavním cílem práce je zmapování života seniorů na venkově, 

především s ohledem na volnočasové aktivity. Na základě polostrukturovaných rozhovorů autorka 

zjišťovala, jak současní senioři na venkově tráví svůj volný čas a co jako volný čas vnímají. Dále 

zjišťovala, zda jsou vybraní senioři nakloněni spíše organizovaným nebo neorganizovaným typům 

volnočasových aktivit a na základě toho potom určovala, který druh neorganizovaných 

volnočasových aktivit nebo organizovaných volnočasových aktivit senioři preferují a z jakého 

důvodu. Autorka zvolila metodu kvalitativního výzkumu. Výzkum probíhal ve dvou sousedních 

vesnicích, ležících v okruhu dvaceti až třiceti kilometrů od Prahy, bylo osloveno 15 seniorů, kteří žijí 

mimo domovy pro seniory.  

Dalším cílem práce bylo co nejvíce informací o organizovaných aktivitách pro seniory 

v blízkém okolí vesnic a zjistit, jak jsou o těchto aktivitách senioři informováni. Autorka také navrhla 

možná zlepšení, která by seniorům usnadnila přístup k jednotlivým organizovaným aktivitám. Jedním 

z prospěšných cílů autorky bylo také seniory o těchto aktivitách informovat a podpořit je k jejich 

využívání. 

Metody a cílem teoretické i praktické části práce jsou precizně zpracovány. Výzkum je velice 

kvalitně proveden. Autorka zpracovává společensky aktuální téma, kterému ale stále není věnována 

zasloužená pozornost. 

 Autorka prokázala schopnost napsat odborných text, práce splňuje požadavky na diplomovou 

práci. 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 

Otázky k obhajobě:  

1) Jakým způsobem jste vybírala informátory pro svůj výzkum? 

2) Jaká navrhujete zlepšení, co se týče informovanosti seniorů o nabízených volnočasových 

aktivitách? 

V Praze dne 28. 12. 2015 

Vypracovala       Mgr. Markéta Dvořáková 


