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Posudek na diplomovou práci předloženou k obhajobě na katedře psychologie 

FF UK v září 2015.

Název práce: Krize středního věku

Diplomandka: Ing. Jana Pilná

Vedoucí práce: doc. MUDr. PhDr. Mgr. Radvan Bahbouh, Ph.D.

Oponent: prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.

Diplomandka předkládá k posouzení práci, která je zaměřena na důležité, ale zatím dosti 

opomíjené téma, jímž je krize středního věku. Ačkoliv je to téma dosti populární, je jen málo 

skutečně odborných prací s tímto zaměřením a v ČR je jich skutečně jen několik. Cílem 

předložené diplomové práce je zjišťovat, jakými životními tématy se lidé v tomto věku 

zabývají a zda toto období sami skutečně vnímají jako krizové. Lze se domnívat, že určitá část 

populace vnímá toto období naopak jako vrchol života.  

Předložená práce je členěna klasickým způsobem na část teoretickou a empirickou. Obě části 

jsou dosti vyvážené co do významu i co do rozsahu. Teoretickou část autorka rozděluje na 4 

logicky na sebe navazující celky. V prvním je obecně pojednáno o středním věku. Autorka zde 

vymezuje věkový interval, zdůrazňuje vývojové hledisko, popisuje zdravotní a fyzické změny. 

Pozornost věnuje psychologickým změnám tohoto období, sociálním vztahům, významu 

práce a profesní kariéry, snaží se specifikovat prožívání středního věku muži a ženami.  Další 

kapitola pojednává o krizi v obecném slova smyslu a na ni navazuje kapitola popisující krizi 

středního věku z hlediska příznaků, výzkumů a strategií zvládání.  Teoretickou část uzavírá 

kapitola věnovaná tématu životní spokojenosti, která s krizí středního věku souvisí. Osobně 

se domnívám, že kapitola 1, která popisuje střední věk obecně z hlediska vývojově 

psychologických kritérií a dále kapitola 3, která se snaží odborně vymezit dosti 

popularizovaný pojem, jsou klíčovým přínosem posuzované DP. Ke stávající podobě 

teoretické části diplomové práce autorce kromě jiného posloužila obsáhlá rešerše v českých 

a zahraničních odborných zdrojích. Jejich volba a cílenost svědčí o autorčiných dobrých 

znalostech různých oblastí psychologie (vývojové psychologie, sociální psychologie, 

psychologie osobnosti, psychologické metodologie apod.) 
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V empirické části si autorka klade za cíl popsat podstatná životní témata středního věku a 

zjišťovat zda lidé skutečně vnímají toto období jako krizové, případně jaké strategie k 

překonávání krize volí. Dále si klade za cíl popsat rozdíl ve vnímání krize středního věku mezi 

muži a ženami.

Autorka v empirické části práce popisuje dvě výzkumné fáze. V první fázi proběhly rozhovory 

s 11 osobami (2 muži a 9 žen), kterým bylo položeno buď přímo, nebo písemně 8 otázek 

(Dotazník č. 1 str. 54). Z těchto odpovědí autorka vycházela při vytvoření Dotazníku č. 2, 

který byl distribuován prostřednictvím internetu 134 osobám. Zpracování empirické sondy v 

předložené DP poskytlo z hlediska vývojové psychologie velmi zajímavé výsledky. Z odpovědí 

vykrystalizovalo několik klíčových životních témat i s genderovou orientací. Cením si zde také 

toho, že se autorka rozhodla rozčlenit zkoumanou věkovou skupinu ještě jemněji na mladší 

střední věk a starší střední věk. Další část výsledků je cílena na příznaky krize středního věku 

a na povědomí o nich (str. 60). Autorka svou analýzu výsledků a prezentaci výsledků doplňuje 

konkrétními komentáři respondentů. Právě tuto část lze asi vnímat jako nejcennější výstup 

DP, který by zasloužil samostatné publikování v odborném tisku. Pro odbornou veřejnost je 

jistě také cenné zaměření subkap. 7.5. na zvládání krizových okamžiků. 

Osobně se domnívám, že uvedení subkapitoly 7.6. “Životní spokojenost a krize středního 

věku“ je již jaksi navíc a buď otevírá prostor pro mnohem kvalitnější analýzu vztahu těchto 

dvou fenoménů a lze říci, že by mohla být i samostatným diplomovým tématem nebo ji lze 

ve stávající podobě považovat jen za příliš povrchní zmínku. 

Závěrečná diskuse svědčí o zralosti diplomandky, o hloubce jejích znalostí, o její skromnosti a 

schopnosti kritického myšlení. 

V rámci obhajoby bych uvítala obsáhlejší autorčino pojednání na téma genderových 

odlišností v oblasti klíčových témat středního věku, příznaků krize středního věku i strategií 

jejího zvládání. 

Celkově lze shrnout, že předložená práce jistě splňuje kritéria kladená na diplomové práce 

a lze ji doporučit k obhajobě. Osobně navrhuji hodnocení výborně. 

Praha 22.8.2015                                                                                                     Lenka Šulová




