
Posudek na rigorosní práci Mgr. Aleny Thorovské

Gerontologie

Autorka si ve své rigorosní prác položila za cíl podat základní přehled problematiky
gerontologie jako biosociální problematiky včetně základního vymezení pojmů, provést
pilotní výzkum postojů mládeže k problematice seniorů zavést výukový program
s problematikou stárnutí do různých typů škol a také vytvořit praktickou informační příručku
o problematice gerontologie pro širokou veřejnost.

I tato práce vychází z předlohy, jíž byla diplomová práce Aleny Thorovské. Je ovšem
rozšířena, částečně přepracována a také styl se změnil. Je přehledná, čtivá a zejména usiluje o
to, aby problematiku gerontologie představila jako biosociální problém. Analýzu
problematiky opírá i o vlastní dotazníkový výzkum.
Rigorosní práce Mgr. Aleny Thorovské má 81 stran textu s 12 tabulkami a 3 grafy a 31
českých citací. Přílohy obsahují l2 grafů, jeden 18 stran dlouhý dokument a volně přiloženou
brožurku - Gerontologie - příručka pro širokou veřejnost.

Je prakticky rozčleněna do třinácti kapitol, prvních jedenáct částí tvoří základ celé
studie, dále práce obsahuje nečíslovaný Úvod a poslední kapitolou je Závěr. Poslední dvě
části představují literatura a přílohy.

Téma je zvládnuté a dobře zpracované, práce obsahuje solidně zpracované úvodní
informace, včetně terminologie, a dobře objasněné metodické postupy. Je pozoruhodná i svou
důvodnou snahou implementovat tuto tématiku do výuky na různých typech škol za
povšimnutí rozhodně stojí autorčin pokus vytvořit příručku pro širokou veřejnost. Zpracování
výsledků dotazníkového šetření je přehledné a s dobrou dokumentací, závěry jsou stručné a
jasné.

Připomínku mám k práci autorky s literaturou. Postrádám zahraniční literaturu, což
v případě rigorosní práce je již dosti vážným nedostatkem. Jsem přitom přesvědčen, že se
autorka nutně s takovými prameny musela setkat, zejména při posuzování různých teorií
stárnutí, hlavně pak těch, které jsou prezentovány biology.

Na druhé straně je ovšem třeba konstatovat, že práce obsahuje řadu kvalitních pasáží a
postupů, které tento nedostatek vyvažují.

Proto rigorosní práci Mgr. Aleny Thorovské doporučuji k obhajobě.
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