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Pohled na stáří jako specifickou životní etapu 

Zdůrazňovat smysl volby tématu stáří jako životní etapy je svým způsobem 
nesmysl; pro každou historickou etapu lidstva bychom patrně našli dobré 
důvody zvýšené odborné i běžné lidské pozornosti této problematice. Volbou 
se tedy autorka "mýlit" ani nemohla. 

Jak se ostatně uvádí i v úvodu diplomové práce, sled studia i výkladu je 
následující: definice, obměny obecného (a odborného) vnímání stáří, 
demografické zřetele, sociálně psychologické faktory ovlivňující stáří, sociální 
(také sociálně ekonomické) aspekty stáří. Data i soudy se týkají osob nad 60 
(příp. 65) let, výjimečně pak jen osob pobírajících starobní důchod. Již tento 
sled dává tušit, že jde o práci jen převážně demograficko-sociologickou. 

Rozlišení zřetelů stáří, jimiž se začíná, bylo pro práci nutné, stejně jako 
pozornost historicitě fenoménu (resp. stáří jako sociálního konstruktu) i 
proměn podmínek pro proměny jeho sociální hodnoty. Zde možná mohla být 
sociologicky inspirativní analogie vývoje pohledu na dětství a mládí; k této 
části práce jako vstupním charakteristikám však jinak výhrady nemám. 

Kapitolu Demografické aspekty a jejich dopad na sociální strukturu uvodím 
poznámkou, že "aspekty" žádný dopad na sociální strukturu mít nemohou 
117 I. Text sumarizuje v prvé řadě příčiny ovlivňující reprodukční chování (s 
ústředním tématem "demografické revoluce" a "demografického přechodu" -
zde nemusí být ne-demografovi úplně jasné, oč vlastně ve věci "přechodu" jde 
119 I). Dále text soustřeďuje informace k věkové struktuře - k jejím typům, 
vývoji v ČR (včetně přesvědčivých grafických vyjádření, atd.; to vše nejen 
s ohledem k "vlastním" procesům stáří a stárnutí, ale také k demografickým 
makro společenským podmínkám kvality života (primárně stárnutí populace i 
jejího úbytku). Závěr kapitoly přináší klíčová data o populaci seniorů (na 
bázi censu 2001) - řadu z nich možno docenit už bezprostředně, mimo další 
kontexty: u mužů i žen např. pozoruhodné proporce v kategoriích 
zaměstnavatelů nebo samostatně výdělečně činných 130 I. Celkově se 
kapitola nedá jinak komentovat než jako pečlivě (a systematicky) 
vypracovaný soubor dat a dostupných základních soudů, které mít po ruce 
je pro sociologa velmi užitečné. 

Sociálně psychologické aspekty. Pod tímto titulem se neskrývaně "skrývají" 
témata gerontopsychologie /37-/, pohybující se samozřejmě v koridoru 
biologických a sociálních "realit". Ani její obsah není ničím, na co by 
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nemusel sociolog - i při ryze sociologické práci - brát zřetel. Ani kdokoli, kdo 
přichází do styku se stářím - nebo i chybuje v tom, že naopak nepřichází 
(např. někteří zaměstnavatelé). Na kapitole oceňuji mnohé - i to, že přináší 
pohledy a informace, ke kterým se sociolog zpravidla nepřiměje: třeba 
k typologizacím, postaveným na kazuistikách apod. (např. Bromley
Pacovského strategie reakce na stáří/41/). Kapitola nepomíjí žádný 
z důležitých segmentů tohoto oborového pohledu (otázky osobnosti, nemoci a 
terapie; inteligence, paměti a učení; adaptačních mechanismů /včetně např. 
poznámek o stavu diskusí k procesům adaptace/. Na tomto místě je nejspíše 
správné říci i něco více osobního: není asi nepodstatné ani to, že jako "živý" a 
přitom i sociologický praktický účastník (atd.) pojednávaných problémů 
(letos mi bude pětašedesát) čtu tuto kapitolu téměř nadšeně a skoro všechny 
informace /viz třeba s. 50-51/ bych také "podepsal". Nadto bych řekl, že ke 
zpracování takové kapitoly nestačí jen pečlivost a dostatek zdrojů - text 
v tom nejlepším smyslu naznačuje, že k tomu je třeba i jisté empatie, která u 
mladého autora/ autorky nebude úplně samozřejmostí. 

V zásadě finální kapitola Sociální aspekty je také vcelku dobře koncipována, 
datově vybavena a napsána / i když začíná s tématem statusu a rolí u 
psychologů © /59/. I když v samém závěru přece jen začíná působit dojmem, 
že už nebylo dost času k jejímu vyvážení, k dosažení takové "zralosti", kterou 
se vyznačují kapitoly předchozí. Věcným základem je v ní přirozeně 
ekonomická bilance a bilance ekonomické aktivity a jejích možností. Zde 
možná nemusel být přehlédnut (alespoň formulací v podobě hypotéz) fakt, že 
nerozhodují jenom příjmy a výdaje na hlavu, ale také participace "hlav" 
v domácnosti (viz např. "důchodcovské" výdaje na bydlení / 64 /. V dalších 
partiích postrádám větší pozornost (byť třeba více chybí data a jde o jev 
zatím dnes více okrajový) také práci "nezaměstnaneckého" typu - voluntární 
činnosti (úzce politíckého a v šířeji samosprávného, či charitativního typu); 
pozornost spočívá na tématech zaměstnání seniorů nebo péče o ně - a na 
tom, co mezi oběma těmito "body" představují spíše ryze volno časové a 
individuální aktivity. Tyto výhrady jsou ovšem - nutno zdůraznit - také dílem 
vysoké laťky dané právě kapitolami předchozími. Ale škoda je neudržet 
gradaci knihy až do samého konce. 

Ani se mi skoro nechce sdělovat následující drobnější kritická upozornění 
(natož ukazovat, že někde by větě slušela pomlčka): 

• "ostatní geronti" je nešťastný výraz / 10/, tím spíše, že to autorka 
v obecném smyslu dobře ví a sama zdůrazňuje /45/; 

• u 6. kapitoly vypadl hlavní název /58/; 
• porovnání reálných čistých příjmů bude asi komplikovanější/63/. 

Obvyklé "atd." navíc napsat nemohu, nic dalšího jsem nenašel. 

Po stránce jazykové jde o čistý, kvalitní text. Totéž platí pro jeho bohatou 
ilustrační vybavenost (grafy, tabulky). Prameny jsou adekvátní tématu, 
stejně jako rozsah textu. 

Posuzovaná diplomová práce není v přísném smyslu badatelskou prací; je to 
text danou tématiku shrnující a strukturující. To však není málo, je-li to 
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práce dobrá - a dobrá práce to rozhodně je! Pokud by ještě "dozrála" 
poslední kapitola - snad i s určitým vkladem soudů za rámec daný prameny 
-, byla by to knížka, kterou bych chtěl mít. Rozhodně ale práci míním 
doporučovat (v sylabu i jinak - jak to tu a tam dělám) ostatním studentům 
ke studiu - obecně např. k tématům socializace. 

Práci rozhodně doporučuji k obhajobě a při zvážení všech uvedených 
okolností volím zhodnocení známkou 

_____________ " ____ " ____ " _________ " ____ y __ í __ ~ __ ~ ___ ~ __ ~ __ ~ _____________________________ " ____________ _ 

V Praze dne 26. 1. 2007 (02:00 hod. ©) 

(Dimitrova Michaela 2007.doc) 
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PhDr. Richard Růžička, CSc. 
oponent diplomové práce 


