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Rigorosní práce Mgr. Aleny Thorovské má 81 stran textu s 12 *tabulkami a 3 grafy a 31
českých citací. Přílohy obsahují 12 grafů, jeden 18 stran dlouhý dokument a Volně přiloženou
brožurku - Gerontologie - příručka pro širokou veřejnost.Je členěna de facto do třinácti kapitol, prvních jedenáct částí tvoří vlastní práci,
neočíslovaný Úvod, další tři kapitoly (1

- 3) a poslední kapitola - Závěr. Poslední dvě části
jsou Literatura a Přílohy.

Cílem rigorosní práce je podat základní přehled problematiky gerontologie jako
biosociální problematiky včetně základního vymezení pojmů, provést pilotní výzkum postoj ů
mládeže k problematice seniorů a nakonec zavedení výukového progamu s problematikou
stárnutí do různých typů škol, a také vytvoření praktické informační příručky o problematice
gerontologie pro širokou veřejnost.

Práce je vylepšená a rozšířená diplomová práce. Je přehledně a zajímavě napsaná a
pokouší se presentovat problematiku gerontologie jako biosociální problematiku doloženou
vlastním dotazníkových výzkumem.

Vedle Úvodu jsou první tři části teoretické, kapitoly 4 -
7 se zabývají problematikou

stárnutí od demografických aspektů, před biologickou a lékařskou problematiku stárnutí až po
kulturní a socální aspekty gerontologie. Rigorosní práce v podstatě splnila vytčené cíle i když
při tak široké problematice nelze podat skutečně vyčerpávající přehled.

Vedle velmi dobrého zpracování tématiky, včetně kvalitně zpracovaných úvodních
metodický a terminologicky pojatých partií, je pozoruhodná jak implementace výuky na různé
typy škol a příručka pro širokou Veřejnost. Zpracování výsledků dotazníkového šetření je
přehledné a s dobrou dokumentací, závěry jsou stručné a jasné.

Nicméně mám k rigorosní práci Mgr. Aleny Throrovské několik závažnějšícfh
připomínek.

Zaprvé v použité literatuře mi schází zahraniční literatura. Není sice nezbytná pro
hlavní cíle práce, ale rozhodně by nebyla na škodu.

Druhá připomínka se týká citací, respektive necitování autorů V teoretických pasážích,
zejména těch, které mají biologických a lékařských aspektů gerontologie a stárnutí obecně. Je
pravda, že V úvodních kapitolách jsou sumarisovány, a to dosti zdařilé, nejrůznější vědomosti
z oblasti gerontologie a stárnutí, mnohé z nich dobře známé v odborných kruzích. avšak
zvaláště u teorií stárnutí a dalších obdobných informací bych považoval citování autora za
vhodné.

Závěr:
Rigorosní práce je kvalitní a přehledně napsaná, avšak v oblasti práce s literaturou a

přehledu literatury samé mám připomínky. Dotazníkový materiál je dobře zpracovaný a
správně interpretovaný. Implementaci do školní praxe považuji za zdařilou. Příručka pro
širokou veřejnost je napsaná stručně a jasně a rozhodně splňuje svůj účel.



Domnívám se, že i přes výše uvedené připomínky splňuje rigorosní práce Mgr.
Aleny Thorovske' v zásadě požadavky kladené na rigorosní práci a doporučuji její k
přijetí k obhajobě.

Praha, 19. srpna 2006 DE. RNDr. Václav Vančata, CSc.


