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Záměrem autorky diplomová práce (dále jen „autorka“) je pojednat společně dvě důležité 
otázky společně týkající se tématu života ve stáří: téma lidské důstojnosti jako základního 
předpokladu pro důstojné prožití života ve stáří a roli a možnosti obcí (respektive malých 
obcí), při podpoře a péči o seniory, podpoře jejich rodin nebo podpoře participace seniorů a 
kvalitně (tj. důstojně) prožitého života ve stáří. Tyto souvislosti jsou diskutovány v teoretické 
části diplomové práce (dále jen „práce“), jsou ale také předmětem analytické části práce. 

Teoretická část se přitom více zaměřuje na souvislost mezi tématem stáří a lidské 
důstojnosti, analytická naopak více na souvislost s možnostmi participace na veřejném dění 
v obci. Toto odlišné zaměření lze považovat za opodstatněné, neboť lidská důstojnost 
představuje důležité konceptuální východisko, jehož pojednání logicky přísluší právě do 
teoretické části, zatímco předmětem analytické části je především popis situací a procesů 
(respektive indikátorů, které o nich mohou vypovídat), které se k těmto otázkám mohou 
vztahovat a ovlivňovat je. 

Obecně tak lze konstatovat, že celkový přístup k uchopení tématu autorka zvolila velmi 
vhodně. Volba tématu lidské důstojnosti jako stěžejního východiska v kombinaci se snahou o 
popsání a porozumění situaci v konkrétní lokalitě, respektive v obci, kde senioři žijí, 
dohromady vytvářejí nosný konceptuální rámec pro další vyhodnocení situace seniorů žijících 
v dané obci. 

V některých částech práce se ale autorce příliš nedaří toto celkové zaměření a základní 
nasměrování práce jasně popsat a držet se ho, takže u některých pasáží týkajících se lidské 
důstojnosti, respektive role obcí pro participaci na veřejném životě, není dostatečně zřejmé, 
jakou mají v textu úlohu (proč byly do práce zařazeny a proč byly pojednány právě zvoleným 
způsobem) a nakolik se vztahují k danému celkovému zaměření práce. Text práce je díky 
tomu v některých místech poněkud „rozdrobený“, kdy jsou uváděny některé detailnější 
souvislosti, ale není zcela zřejmá jejich vazba k tématu práce, respektive k tomu, jak toto 
téma uchopila autorka. V těchto případech by prospělo, kdyby v práci bylo v krátkosti před 
danou pasáží uvedeno, proč byla zařazena a jak se k tématu vztahuje. V některých případech 
autorka takovéto vysvětlení uvede (viz dále - a nutno říci, že v dále uvedeném případě je 
argumentace autorky velmi zdařilá a lze se s ní plně ztotožnit) až následně za podrobnějšími 
souvislostmi uvedenými v předcházejícím textu - srov. poslední tři věty na s. 16, které velmi 
zdařile rámují souvislosti uvedené na s. 15-16 a objasňují vhodnost volby konceptu lidské 
důstojnosti. Určitě by ale tyto objasňující výroky lépe napomohly orientaci čtenáře v textu, 
pochopení jeho smyslu a sledování intencí autorky, kdyby podrobným souvislostem 
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předcházely (lze tedy doporučit obrácenou sekvenci, než jakou zde použila autorka, kdy jsou 
nejprve uvedeny pasáže, které by se v angličtině daly označit jako „rationale“ – zdůvodnění, 
a až poté pasáže označitelné jako „background“ - podrobnější rozbor důležitých okolností). 

U některých uváděných souvislostí však takovéto vysvětlení důvodů pro zařazení určité 
pasáže do textu práce zcela chybí. To se týká např. přesnějšího vysvětlení významu zařazení 
jednotlivých sledovaných témat v analytické části, respektive jejich vztahu k tématu práce, 
k životu ve stáří atd. Podobně by bylo dobré před vyjasněním procesů zastupování veřejnosti 
volenými zástupci (s. 31) nejdříve přiblížit význam těchto procesů pro téma práce a také 
skutečnost, že toto zastupování přísluší zastupitelům, starostovi a významnou platformou 
pro ně je zasedání zastupitelstva. V práci uvedené podrobné přiblížení jejich rolí lze 
považovat za velmi zdařilé, bez vstupní rámcové informace o nich ale čtenář z textu nemůže 
získat povědomí o jejich kontextu a o jejich významu. Tuto situaci autor posudku nevnímá 
jako podstatný nedostatek, ale spíše jako „promarněnou příležitost“. Důsledkem toho ale je 
také to, že práce v některých částech vyznívá jako text vytvořený poskládáním důležitých 
souvislostí (k otázce jejich důležitosti viz dále následující komentář autora posudku). I to je 
samozřejmě cenné, určitě by ale práci výrazně kvalitativně posunulo, pokud by se podařilo 
dosáhnout toho, aby práce působila jako text, ve kterém jsou postupně s využitím různých 
důležitých údajů a souvislostí rozvíjeny (a posléze v analytické části ověřeny nebo vyvráceny) 
ústřední teze autorky. 

Autor posudku se s autorkou práce ztotožňuje v tom směru, že jí vybrané souvislosti pro 
téma práce důležité jsou. V tomto směru ale mohou ale jiní čtenáři zastávat odlišná 
stanoviska a mohli by mít za to, že do textu byly zařazeny i pasáže, které s ústředním 
tématem již nijak výrazně nesouvisejí (např. to, že v analytické části je sledována řada velmi 
různorodých témat, souvislostí a zdrojů dat). Právě z těchto důvodů by bylo vhodné opatřit 
zařazení některých pasáží krátkými vstupními komentáři, ve kterých autorka ozřejmí důvody 
pro zařazení příslušného dílčího tématu i význam daného tématu pro rozvíjení ústředních 
myšlenek, které v textu práce sledovala. Tyto úvahy čtenáře totiž jinak zbytečně odvádějí od 
úvah nad vlastním obsahem autorkou uváděných tvrzení. 

Práce spojuje tři ústřední témata (stáří, lidská důstojnost, role obce) a tím klade na autorku 
značné nároky, a to jak v otázce, jejich vhodného propojení, tak s ohledem na to, že ke 
každému z těchto témat existuje poměrně rozsáhlé množství dalších odborných prací, s nimiž 
je potřebné pracovat. Zpracování práce lze v obou těchto ohledech považovat za zdařilé. 

Propojení všech tří témat se v práci ukazuje jako funkční (byť v některých případech by bylo 
vhodné, doplnit některé části textu komentářem, ve kterém bude vyjasněn vztah příslušné 
pasáže k ústředním tématům práce – viz předchozí komentáře). Podobně jako v případě 
explicitního vyjádření premisy týkající se významu konceptu lidské důstojnosti pro kvalitní 
život ve stáří (viz s. 16) by bylo podle autora posudku dobré v textu výslovně vyjádřit i pro 
autorku zjevně také velmi důležitou premisu (jako důležitá alespoň v některých pasážích 
práce vyznívá – viz velmi ilustrativní a zdařile zpracované přiblížení ustanovení §35 zákona o 
obcích na s. 25), totiž, že “úkolem obce je postarat se o své občany“. Explicitní vyjádření 
obou těchto klíčových premis by ještě více umožnilo pochopit čtenářům pochopit vzájemnou 
provázanost autorkou analyzovaných témat a vhodnost zájmu autorky právě o jejich 
vzájemný průnik. Zároveň by pak i v analytické části byla nadále více zřejmá vazba k tématu 
lidské důstojnosti, kterému je v této části práce věnováno již jen minimum pozornosti. 
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Také okruh použitých odborných pramenů, jejich výběr a částečně také jejich zapracování do 
textu lze hodnotit velmi příznivě. V případě práci s prameny lze přitom jednoznačně ocenit 
to, že prakticky veškeré autorkou citované zdroje jsou do textu zapracovány velmi funkčně a 
srozumitelně. Na druhou stranu při práci s prameny autorka pracuje z formálního hlediska 
velmi nedůsledně. V seznamu literatury tak jsou uvedeny samostatně práce vydané různými 
institucemi i v těch případech, kdy lze dohledat jejich autory a měly by být uvedeny jménem 
jejich autorů (všechny práce VÚPSV). Studie Sociologického ústavu je v seznamu literatury 
uvedena názvem instituce (tj. „Sociologický ústav AV ČR. 2007“), v textu je na ní ale 
odkazováno odlišným způsobem, a to hned ve dvou variantách (s. 24: „SOÚ“, s. 34: 
„Participace“). U jednoho citovaného pramene nebyl dohledán původní zdrojový odkaz pro 
citování. To se týká reference „SVOBODOVÁ, K.: 2010. Demografické stárnutí a životní 
podmínky seniorů v České republice. [online].[cit.2016-03-20] Dostupné z: 
http://praha.vupsv.cz/Fulltext/Do_1574.pdf“. Tento materiál je na autorkou uvedené 
webové stránce skutečně dostupný, jde ale o sekundární publikaci textu článku, který vyšel 
v tištěném časopise a reference by proto správně měla mít podobu „SVOBODOVÁ, K. 2010. 
Demografické stárnutí a životní podmínky seniorů v České republice. In: Demografie. - ISSN 
0011-8265 - Roč. 52, č. 4 (2010), s. 185-194 (10 s.).“ Oponent v seznamu literatury nenalezl 
dvě v textu citované práce (s. 30 - MPSV 2016; s. 54 - Musil 1982). Vzhledem k tomu, že 
autorka při zpracování diplomová práce použila značný počet odborných publikací i dalších 
relevantních zdrojů a výskyt odkazů na ně je v textu také velmi hojný, ale uvedené 
nedostatky autor posudku nevnímá jako zásadní pochybení autorky a je přesvědčen, že 
autorka ve své práci i přes tyto chyby jasně prokázala schopnost pracovat ve vlastním 
autorském textu s dalšími odbornými prameny. 

U práce lze dále rozhodně ocenit šíři záběru, kdy se autorka věnuje např. demografickým 
údajům, komunitnímu plánování, problematice sociálních služeb, veřejné participaci, 
spolkové činnosti, volbám, (po)volebním situacím, včetně jejich hlubších příčin a důležitých 
souvislostí apod. Ve většině těchto oblastí přitom autorka uvádí věcně správná konstatování 
a prokazuje velice často velmi dobrou orientaci v dané problematice. S ohledem na šíři 
rozsahu pojednávaných témat by ale bylo spíše překvapivé, kdyby se v práci tohoto typu 
nevyskytly vůbec žádné věcné chyby, nedostatečně podložená stanoviska nebo další 
obdobné nedostatky. V práci tak lze zaznamenat některá příliš paušální tvrzení. Např. výrok o 
složitosti a nepřehlednosti obecního uspořádání na s. 30 nebo hodnocení procesů 
zastupování veřejnosti volenými zástupci na s. 31 jsou formulovány velice striktně a 
v takovém případě je namístě očekávat uvedení skutečností (nebo odkazů na další práce), 
jimiž autorka opodstatněnost těchto výroků dostatečně doloží. V textu se také objevují 
některá jen poměrně parciální nebo neúplná (a v důsledku toho také ne zcela přesná) tvrzení 
(např. charakteristika občanských iniciativ s. 26) nebo poukazy na okolnosti, které již nelze 
považovat za zcela aktuální nebo relevantní pro danou oblast (především tabulka na s. 14 
odkazující na pasáže zákona o sociálních službách, které byly novelizacemi zcela změněny). 
Ani tyto nedostatky se ale v textu neobjevují příliš často a nelze je ani považovat za zásadní 
nedostatek práce. 

Z pohledu autora posudku by měl být v práci věnován prostor obecným otázkám uspořádání 
státní správy a samosprávy, kdy by byly více vyjasněny důležité pojmy dle zákona o obcích a 
kompetence obcí 1., 2. a 3. typu, jejich vzájemné vztahy, problematika přenesené 
působnosti, vzájemné vztahy s krajem, dalšími institucemi státní správy a k dalším 
subjektům. Tyto souvislosti by vnesly více světla na některé otázky, které autorka v textu 

http://praha.vupsv.cz/Fulltext/Do_1574.pdf
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práce později diskutuje, a komentáře k těmto otázkám by potom také mohly být přesnější, 
než je tomu nyní. Autorka by totiž roli obce 1. typu mohla posuzovat více s odkazem na to, 
jaký význam samosprávě do této úrovně přísluší a v jakých oblastech. Také by měla lepší 
možnost srovnání s obcemi obdobného typu a velikosti i s odlišnými typy územních 
samosprávních celků (především příslušná ORP Sušice). 

S touto otázkou souvisí i to, že pojem obec by měl být v textu používán jednoznačně pouze 
pro jednotku takto definovanou v zákoně o obcích, a ne pro jednotlivé místní části obce 
(autorka tuto skutečnost na s. 40 komentuje a způsob používání pojmů vyjasňuje, ale 
zavedení a používání pojmu „část(i) obce“ (běžně používaného např. ve statistikách ČSÚ) by 
bezpochyby možnosti orientace v textu a jeho celkovou srozumitelnost zlepšilo více). 
Vhodné by současně patrně bylo i (v teoretické části) vyjasnění vztahů a kompetencí 
volených zástupců a nevolených pracovníků obecního úřadu a (v analytické části) přiblížení 
základní informace o počtu pracovníků (respektive úvazků) obecního úřadu, jejich náplni 
práce, součinnosti a koordinaci jejich aktivit s volenými zástupci apod. 

U výčtu legislativy, národních a mezinárodních dokumentů týkajících se problematiky by 
rovněž bylo vhodné, vždy v krátkosti popsat jejich význam, tj. především to, v jakých 
otázkách a v jaké míře se vztahují k problematice, kterou autorka sleduje. Např. zákon o 
sociálních službách se týká pouze potřeb seniorů v nepříznivé sociální situaci, ohrožených 
sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených, ale služby definované tímto zákonem 
nemohou pomoci při uspokojení jiných důležitých potřeb seniorů nebo potřeb seniorů, které 
v takové situaci nejsou. Současně tento zákon ošetřuje působnost obce pouze v této oblasti, 
k jiným oblastem působnosti obce je relevantní další legislativa. Rozhodně tedy neplatí, že by 
působnost obce v jiných oblastech relevantních pro téma práce nebyla zákonem nijak 
regulována (to může naznačovat text na s. 30). Podobně by bylo dobré vyjasnit význam 
územního plánování, komunitního plánování pro téma práce apod. 

S výjimkou právě uvedených souvislostí lze ale říci, že v teoretické části práce jsou pojednána 
veškerá důležitá východiska a z hlediska okruhu zařazených témat a souvislostí působí práce 
celkově velmi uceleným dojmem. V případě některých v práci pojednávaných témat není 
z použitých formulací zcela zřejmé, čeho se týká jaké tvrzení (nejasné společné vysvětlení 
pojmů variabilita a uniformita na s. 35). V práci by také měly být vysvětleny všechny 
používané pojmy (pojem humanizace – s. 18) a vysvětlení by měla předcházet použití pojmu 
v textu (pojem subsidiarita – vysvětlena na s. 35, první uvedení s. 18). Některé výroky navíc 
jsou poměrně hodně otevřené pro řadu různých interpretací (např. výrok týkající se praktické 
implementace principu subsidiarity – s. 18). 

V případě analytické části lze rozhodně ocenit široký okruh zařazených metod analýzy, které 
autorka používá. Jak již bylo uvedeno, bylo by určitě prospěšné, kdyby nejprve u každé z nich 
byla naznačena použitelnost metody, respektive byl přiblížen význam metodou získaných 
výsledků pro sledované téma práce, a kdyby byl naznačen vzájemný kontext použití 
kombinace jednotlivých metod (která metoda přispívá k poznání toho či onoho aspektu 
problematiky, jakým způsobem a do jaké míry; nakolik vypovídá nejen o určitém aspektu 
problematiky, ale i o problematice jako celku). Jednotlivé postupy analýzy totiž jsou poměrně 
výrazně odlišné a takováto informace by více přispěla k tomu, aby text působil uceleněji a 
byla více jasná logická návaznost jednotlivých jeho částí. Podle autora posudku tato logická 
návaznost sice není v textu práce zcela jasně vyjádřena, přítomná v práci ale určitě je. A to i 
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přes určitou roztříštěnost, k níž použití odlišných metod nutně vede. Určitě by ale bylo 
vhodné, kdyby byla z textu práce patrná výrazněji nebo byla přímo explicitně popsána. 

Použité metody se liší nejen co do rozsahu jejich použití a co do významu pro sledovanou 
problematiku, ale liší se i kvalita jejich zpracování. V některých analýzách lze narazit na určité 
drobnější nesrovnalosti (např. u sociálně demografické analýzy by bylo vhodné více 
reflektovat skutečnost, že se v některých případech jedná o jednotky případů; v případě 
analýzy sociálních služeb pak to, že jde o služby zaměřené pouze na jednu specifickou oblast 
potřeb seniorů, a to, že pro zajištění sociálních služeb na svém území mají obce prvního typu 
obecně jen velmi omezené možnosti a stěžejní roli mají v tomto ohledu obce s rozšířenou 
působností). Naopak některé analýzy zpracované autorkou vnímá autor posudku jako velmi 
zdařilé a ke způsobu jejich zpracování nemá žádné výhrady (celá kapitola 5). Celkově autor 
posudku vnímá zařazení všech do práce zahrnutých analýz jako velmi přínosné a celkovou 
kvalitu provedených analýz jako velmi dobrou. 

Na začátku šesté kapitoly se autorka vrací k výsledkům sociálně demografické analýzy a 
velmi trefně je komentuje a shrnuje. Před následující částí (věnovanou návrhům autorky) by 
podle autora posudku bylo dobré, shrnout obdobným způsobem i poznatky týkající se 
možností participace seniorů ve sledované obci (respektive implikací získaných poznatků pro 
cílovou skupinu). 

Text diplomové práce je vhodně rozčleněn, pouze v některých případech dochází k určitému 
prolínání témat, respektive jejich přiřazení do ne zcela odpovídajících kapitol. To se týká 
např. kapitoly 4.1 přibližující teoretické principy, které byly východiskem sociálně 
demografické analýzy (s. 34-36). Je to patrné také u kapitoly 6.2.1, ve které se vzájemně 
prolínají návrhy autorky a popis stavu (jde o okolnosti, které dříve v textu, konkrétně 
v analytické části, uvedeny doposud nebyly). 

Dle názoru oponenta by práci prospělo, kdyby autorka v práci více usilovala o používání 
formulací vhodných pro odbornou práci. Fráze užívané v běžném jazyce se sice v textu 
neobjevují zcela běžně a autorka je používá ponejvíce v úvodu a často je také označuje 
kurzívou. Je jich ale v textu použito poměrně hodně a autor posudku má za to, že by bylo 
vhodnější jejich používání omezit nebo ještě poněkud upravit jejich znění. Autorka v textu 
také zmiňuje některá osobní sdělení, která jí byla poskytnuta dalšími osobami. V těchto 
případech by ale údaje měly být buď anonymizovány, nebo by měla být uvedena informace, 
že jména informátorů jsou uvedena s jejich souhlasem (s. 39, 40 a 74). 

Překlepy a gramatické chyby se v textu objevují jen ojediněle (např. s. 26 – „…formálních(,) 
např. institucionálních (…)(,) a mohou“; s. 26 – „zastupitelstva… jsou… zvoleni“; s. 27 – „na 
příkladu samosprávy a veřejnost(i)“; s. 28 „…v oboru(,) by…“; s. 80 „politiky.,“), jejich výskyt 
lze vnímat jako naprosto zanedbatelný. Pro práci by bylo dobré také plně sjednotit používání 
první osoby množného a jednotného čísla, opět jde ale pouze o ojedinělé výskyty a také se již 
jedná o pouze dílčí stylistický nedostatek. 

Domnívám se, že práce má i přes zde uvedený výčet nedostatků a některé hůře zpracované 
části celkově velmi dobrou úroveň. Na řadě jiných míst je totiž z práce patrné, že autorka 
nastudovala dostatečné množství vhodně zvolených odborných pramenů, vhodným 
způsobem je do textu zapracovala a sama vlastním způsobem pojednala pasáže, ke kterým 
další prameny nejsou. Jako celkově zdařilé lze vnímat všechny důležité části práce, tj. jak 
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stanovení jejího cíle, tak zpracování teoretické části, analytickou část i kvalitu závěrů. 
Především s ohledem na tuto skutečnost a na poměrně značný rozsah a tematický záběr 
práce (zahrnuje tři hlavní témata, přičemž ke každému z nich existuje značné množství 
dalších odborných pramenů, autorka tak stála před úkolem tato tři ústřední témata účelně 
propojit a analyzovat atd.), doporučuji práci přijmout k obhajobě a hodnotit ji známkou 
velmi dobře. 

 

 

 

Posudek vypracoval 

 

Datum: 

 


