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Tereza Kocurová se ve své diplomové práci klade za cíl popsat, jak svůj volný čas 
tráví venkovští senioři a seniorky. Jako svůj hlavní cíl si klade zjistit, „jak současní senioři na 
venkově tráví svůj volný čas a co vlastně jako volný čas vnímají. Dále je mým cílem zjistit, 
zda jsou vybraní senioři nakloněni spíše organizovaným nebo neorganizovaným typům 
volnočasových aktivit a na základě toho potom určit, který druh neorganizovaných 
volnočasových aktivit nebo organizovaných volnočasových aktivit senioři preferují a z jakého 
důvodu.“ (s. 41) 

Vzhledem k uvedenému cíli má práce logickou strukturu. Autorka nejprve v prvních 
kapitolách vymezuje základní pojmy (stárnutí, stáří, senior, volný čas), na základě existující 
odborné literatury i vlastního výzkumu provedeného v bakalářské práci popisuje, jak 
v současnosti v České republice senioři tráví svůj volný čas a jak vypadají organizované 
volnočasové aktivity seniorů. Stěžejní částí práce je pak vlastní výzkum, který proběhl 
metodou polostrukturovaných rozhovorů s patnácti seniorkami a seniory žijícími ve dvou 
vesnicích ve středočeském kraji. Práce je zakončena Závěrem, kde jsou jednak shrnuta 
nejdůležitější zjištění a dále jsou tam uvedeny návrhy, jak venkovské seniory a seniorky více 
zapojit od organizovaných volnočasových aktivit. 

Na práci oceňuji, že diplomantka propojuje závěry ze svého výzkumu s již známými 
poznatky s odborné literatury. Tento postup by samozřejmě měl být běžnou součástí 
diplomových prací, ale jelikož tomu tak – bohužel – často není, považuji za vhodné tento bod 
vyzdvihnout. Diplomantka v práci celkově prokázala porozumění vybrané problematice, opírá 
se o relevantní prameny a literaturu a pracuje s nimi adekvátním způsobem a práci píše 
kultivovaným odborným jazykem. 

 

Vzhledem ke všemu výše uvedenému práci doporučuji k obhajobě. V rámci 
obhajoby pak navrhuji následující diskusní okruhy: 

1. Jaké základní rozdíly podle diplomantky existují mezi životem seniorů a seniorek ve 
městě a na vesnici. 

2. Do jaké míry jsou volnočasové aktivity seniorek a seniorů ovlivněny jejich 
ekonomickou situací? 
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