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Slovní hodnocení 
 

Autorka v teoretické části své bakalářské práce pracuje s pojmy, které se stářím a stárnutím 

souvisí, včetně akcentace charakteristických znaků procesu stárnutí v závislosti na věkové 

kategorii. Kapitola, ve které je dostatečně popsána adaptace na stáří, podmíněná individuální 

situací každého jednotlivce, v rozmezí biologických psychických a sociálních aspektů a jeho 

volním potenciálem. Stárnutí a popis změn, které toto období provází, autorka uzavírá 

nastíněním smyslu života, který se stává častou otázkou bilancujícího jedince, významem víry 

ve stáří a spiritualitou jako takovou. 

Teoretická část je vyčerpávající, obsahuje všechny aspekty, které jsou pro toto období 

charakteristické, stylisticky velmi dobrá, citačně podložená. 

Teorie je vhodně doplněna dotazníkovým šetřením ve snaze zjistit rozdíly mezi seniory 

žijícími ve městě a na venkově a seniory žijícími doma nebo navštěvujícími Klub pro seniory. 

Rozdíly, které autorka podchytila, se dají logicky očekávat, nicméně její poznámka na str. 37, 

kde uvádí zjištění, že bylo více aktivních žen než mužů, je podmíněno věkovým profilem ve 

stáří - muži i při prodloužené délce dožití stále umírají dříve než ženy a pokud jsou součástí 

sledované skupiny, jsou v nižší věkové kategorii. 

Nicméně praktická část bakalářské práce je metodicky správně provedena, interpretace 

výsledků je dostačující, graficky výborně podložená. 

Otázky k obhajobě: 

1/Proč jste zařadila definice a členění gerontologie až na str. 19? 

2/Co bylo na vašem šetření nejzajímavější? 

Cíl bakalářské práce byl splněn, způsob rozpracování teorie i praktické části lze akceptovat. 
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