
Posudek na diplomovou práci Michaely Dimitrové "Pohled na stáří jako specifickou 
životní etapu" 

Předkládaná diplomová práce představuje pokus o široký sociologický pohled na stáří, který 
bere v úvahu i základní aspekty demografické, sociálně psychologické, ekonomické a další 
(sociologický pohled zde přitom figuruje jako jakýsi shrnující"deštník" umožňující 
z jednotlivých zorných úhlů vybrat to podstatné, co přispívá k celkovému pohledu na stáří). 
Struktura diplomové práce je logická: od podstaty a relativnosti stáří přes většinové 
charakteristiky skupiny starých lidí až k péči o seníory a jejich možnosti trávení (volného) 
času. Ve smyslu výše zmíněného širokého pohledu na stáři jsou zde zachyceny všechny 
významné momenty - tak, jak to bylo možné v daném případě naplnit: v plném slova smyslu 
komplexní (vyčerpávající) pohled na stáří samozřejmě nelze z různých důvodů na úrovni 
diplomové práce očekávat (čas, rozsah, síly jedince atd.), takže je zde sice možné připomínat 
"chybějící" momenty jako je např. problematika bydlení coby celek, ale tím bychom se už 
dostali mímo rámec reálných možností diplomantky a diplomové práce obecně. 
Diplomová práce je charakteristická velmi sympatickou snahou o dokumentaci všeho, co se 
v ní konstatuje, různými statistickými údaji a empirickými daty, zpravidla týkajícími se 
situace v ČR (zde diplomantka prokazuje svou schopnost samostatně pracovat s literaturou
ovšem u přímých citací a i v odkazech u tabulek a grafů, event. v některých jiných případech 
by měl být uvedený celý bibliografický údaj i se stránkou). Jiným důležitým 
charakteristickým rysem práce jsou diplomantčiny komentáře, zaujímání stanovisek k různým 
problémům (je pravda, že zejména část týkající se sociálních aspektů nabízí ještě více 
příležitostí k různým hypotézám a možným vysvětlením, srovnáním s celkovou populací atd., 
ale jejich využitím by se již tak dosti rozsáhlá práce zvětšovala - např. na str. 63/64 další 
možné důvody změny struktury spotřeby u seníorů nebo na str. 88 srovnání sledovanosti 
televize seniorů a populace jako celku, apod.). 
Diplomantka v práci používá odbornou terminologii z příslušných oblastí zkoumání až na 
výjimky vhodně a úspěšně (jednou z těchto výjimek je termín "geront", který se sice jakožto 
terminus technícus používá dosti často, ale z hlediska češtinářského i obsahového je naprosto 
strašný; druhou výjimkou pak např. zbytečně použitý termín "střední délka života" při 
konstatování, že nejstarší konkrétní osobou, která může svůj věk doložit, byla v r. 1998 
123letá Francouzka). Přitom je práce psána srozumitelně a čtivě (výjimkami jsou např. na str. 
56 výrazy "ekonomicky závislé osoby na státní správě", "zvyšující naděje dožití je 
bezpochyby odkazem rozvoje medicíny" či na str. 56/57 "nejméně závažným problémem 
představují"). (Neopravených překlepů není mnoho, ale jeden má kouzlo nechtěného: na str. 
64 místo "osoby starší" je uvedeno "osoby straší".) V některých případech j sou konstatování 
příliš obecná a jakoby jednoznačná - např. na str. 75 při popisu postavení starých lidí 
v rodině v 19. st. se konstatuje, že na "rodiče a tedy i nejstarší členy rodiny se pohlíželo 
s obdivem, který se vázal na životní moudrost a činy, které dokázali" jakoby neexistovaly 
tyranské hlavy rodiny, jejichž přáním a zájmům (ekonomickým, mocenským, politickým atd.) 
se museli všichní členové rodiny podřizovat bez ohledu na svoje přání a zájmy (typickými 
případy mohou být různé nucené sňatky). 
Z hlediska formální kultury oceňuji zařazení seznamu grafů a tabulek uváděných v textu práce 
(nejsou to ovšem přílohy). V dosti rozsáhlém seznamu literatury by u titulů mělo být 
přehozené místo vydání a nakladatelství. 
Celkově diplomovou práci Michaely Dimitrové považuji za velice zdařilý text, který 
vyhovuje všem požadavkům na tento typ prací kladeným - doporučuji ji jednoznačně 
k obhajobě s tím, že klasifikace se může pohybovat mezi "výborně" a "velmi dobře". 

Praha, 22.1.2007 PhDr. Jana Dufik~vá, Crf (vedoucí diplomové práce) 
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