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Zdůvodnění Vašeho hodnocení práce (zejména výhrad a kritických připomínek) rozepište 

podle níže uvedených kritérií. 

 

1. Je cíl práce (výzkumná otázka) jasně formulován a odpovídají mu závěry? Je práce vhodně 

strukturována?  

 

Cíl práce, pokud bych vycházel z názvu práce, tak není zcela zřejmý. Jde o stereotypizaci aktivního 

seniora, nebo stereotypizaci (neaktivního) seniora. Podle mne autorka vychází z předpokladu (který 

sice dokládá z různých zdrojů), že senioři jsou vnímáni jako homogenní skupina (i když některé 

z citovaných zdrojů to popírají) a tedy jaksi automaticky zkoumá stereotypy vázané na neaktivního 

seniora. Díky tomuto pojetí se autorka při rozborech výsledků svého výzkumu často dostává do 

určitých problémů, když zjistí, že její komunikační partneři se necítí marginalizováni, 

diskriminováni, a vlastně tvrdí, že se jejich stereotypizace vlastně netýká. 

Musím zmínit, že oproti projektu se autorka rozhodla zkoumat jen aktivní seniory. Tato změna 

projektu není podle mne dostatečně vysvětlena, i když se promítla do názvu práce. Mám za to, že 

původní záměr by byl z hlediska tématu vyrovnávání se seniorů se stereotypizací přínosnější. 

Ostatně v závěru práce se ostatně autorka sama zamýšlí, kdo jsou tedy ti neaktivní senioři, proč je 

nikdo moc nezná (tím míním zjištění z provedených rozhovorů) a zda opravdu Česko obchází 

strašidlo neaktivních seniorů?  

Když pominu tyto mé pochybnosti, tak musím konstatovat, že výzkumné otázky jsou jasně 

zformulovány, teoretická část je zpracována na základě rozsáhlých znalostí literatury a nepochybně 

podává konceptuální i interpretační rámec pro vlastní výzkum mezi aktivními seniory. Provedený 

výzkum je ukázkově interpretován v rámci uvedených obecných teoretických konceptů. 

Práce má přehlednou logicky provázanou strukturu. 

 

2. Opírá se autorka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné textů. 

 

Seznam literatury zahrnuje podle mne veškerou relevantní literaturu české provenience, doplněnou 

o klíčové tituly zahraniční. Autorka též využívá několika diplomových prací, s kterými konfrontuje 

výsledky svého výzkumu. 

 

3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich 

analýzy?  

 

Autorka podrobně popisuje, jak byl získán vyšetřený soubor 14 respondentů. Ke vzorku mám určité 

výhrady: skládá se vlastně ze dvou částí – 8 komunikačních partnerů bylo získáno z Klubu seniorů 

v jedné lokalitě, zbytek v jiné lokalitě mezi seniorskými cvičenci Sokola. Jsou to podle mne dvě 

odlišné skupiny a možná se to mělo promítnout do analýz. Další pochybnost se týká homogenity/ 

nehomogenity vzorku. Myslím, že se autorka měla pokusit o větší zastoupení mužů, o zastoupení 
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nižšího vzdělání, rozhodnout se pro určitou užší věkovou kohortu (ne rozsah věku 68-83), 

rozmyslet, zda se se nesoustředit na osamocené seniory, …Myslím, že určitá záměrnost výběru by 

umožnila interpretaci dat zakotvenější v objektivní životní situaci. K rozsahu: existuje něco jako 

„teoretické nasycení vzorku“. Myslím, že k němu došlo dříve než při 14 respondentech. 

Musím zmínit, že podle projektu měl být výzkum proveden v Praze. 

K vlastnímu obsahu šetření. Autorka vychází podle mne z (omezených) představ o tom, co se 

považuje (na ministerstvech, úřadech, v neziskovém sektoru) za „aktivní stáří“ (kluby, výukové 

kurzy, university třetího věku, tělesná cvičení …). Měla by se zamyslet, zda by nebylo vhodné 

zjišťovat chataření, chalupaření, zahrádkaření, tremping, ..vycházky se psem, …. Podle mne je ve 

výzkumu dostatečně nezdůrazněna péče o vnuky a další výpomoce v rodinách dětí…  

Metody analýzy jsou vhodně zvolené a jako celek je analýza a interpretace dat ukázková. 

 

4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autorka opírá závěry, k nimž dospěl/a? 

 

Kvalita argumentů odpovídá možnostem a relevanci dat, se kterými autorka pracuje a která využívá. 

  

5. Jsou v práci autorova/autorčina  tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých? 

 

Ano.  

 

6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?      

 

Práce je z hlediska formálních náležitostí velmi dobře zpracována. Zvláště je třeba ocenit jazykovou 

stránku textu.  

 

7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké). 

 

I když se v textu občas vyskytnou určité pochybnosti o uplatnitelnosti konceptu „aktivního stáří“ či 

o jednotné stereotypizaci všech seniorů, či k jiným tradovaným věcem, tak nejsou zdůrazněny a 

dále rozvedeny.  

Např. str 65: neúcta mladých…Jak je známo, takovým pocitem trpí každá generace, a je proto těžké 

usuzovat na nějaký posun. Přitom z citací plyne, že situace se ve společnosti změnila.  

Str. 69  - ke šmejdům. Ukazuje se, že solidarita s oběťmi nefunguje. (v citacích nejde o solidaritu, 

ale o nepolitování). Naopak, vyjadřované nepochopení prohlubuje propast mezi aktivními - 

bezproblémovými seniory a pasivními, bezbrannými seniory … 

 

Celý text je psán jako apologetika konceptu aktivního stáří. Autorku bych chtěl upozornit na stať I. 

Možného Unaveni sluncem, která vyšla v příloze Orientace Lidových novin 6.3 2010 a má podtitul 

Dnešní třicátníci a čtyřicátníci doufají, že směřují k aktivnímu stáří. A co když ten „šťastný věk“ 

nepřijde? Autor na základě dat z výzkumu 1991, 2001, 2008 z výpovědí mladších seniorů dovozuje, 

že teorie odpoutávání zůstává více věrohodná než teorie aktivního stáří. 

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

 

-Zjistila jste výrazně odlišné zastoupení mužů a žen mezi aktivními (organizovaně) seniory. Je to 

z důvodů demografických, nebo proto, že nabízené aktivity Klubů důchodců apod. se míjejí se 

zájmy mužů? Možná, kdybyste seniory hledala mezi dobrovolnými hasiči, mezi sportovci, 

soutěžícími v seniorských kategoriích (cyklisté, běžci,   fotbalisté….), tak by výsledek byl jiný. 

 

9. Celkové hodnocení práce: 

 

Jde o text, který splňuje nejvyšší nároky na kvalifikační práci daného stupně. Moje výhrady se 



 

 

3/3 

týkají neujasněnosti výzkumu (kdo jsou a nejsou aktivní senioři, co je to „aktivní“ stáří, koho se 

týkají stereotypy a proč by dotázaní měli zaujímat určité strategie, když se jich stereotypizace 

vlastně netýká…). Práci doporučuji k obhajobě, avšak vzhledem k uvedeným výhradám navrhuji 

hodnocení velmi dobře. 

 

Datum: 26. 8. 2015       Podpis: Milan Tuček 


