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1. Obsah a struktura práce 

Dostává se mi k posouzení práce studentky Fialové, která zpracovává otázku aktivního stáří. 

Téma tohoto typu lze jen přivítat. Důvodů je celá řada. Stáří je období života, které je na rozdíl 

od ostatních životních etap nejméně probádané, zároveň kulturně a společensky ponejvíce 

determinované. Otázkou však zůstává pesimisticko – optimistický náhled na stáří jako takové. 

Obecně je totiž stáří vnímáno jako „období ztrát a to na všech frontách“. Proti tomuto pohledu 

směle vystupuje optimistický náhled, který stáří přisuzuje především svobodu, nadhled a 

zkušenosti. Při posuzování předložené práce se toto zdá být marginální. Ve skutečnosti je určení 

tohoto vývojově psychologického hlediska klíčové pro interpretaci výsledků a závěrečnou 

diskusi. Volbu tématu vítám a chválím. 

 

 

2. Odborná úroveň 

Nahlédneme-li do samotného textu, práce je „tradičně“ rozdělena na část teoretickou a část 

praktickou. Předesílám, že se mi teoretická část jeví jako zdařilý kompilát, který má potenciál 

čtenáři podstatu výzkumného šetření objasnit. Autorka vychází z dostupné domácí i zahraniční 

literatury. Její výběr je solidní. V tomto ohledu námitky nevznáším. 

 

Snad je to otázka autorského přístupu, text by jistě obohatilo, pokud by se autorka více 

věnovala: a) seniorovi jako takovému, tj. bytosti bio-psycho-sociální a b) podstatě 

dobrovolnictví. V prvém případě by autorka mohla poukázat na vztah lidských potřeba a 

možnosti jejich uspokojování ve stáří. Podobně by mohla nahlédnout na dobrovolnictví jako 

prostředek seberealizace a jisté sebeaktualizace seniorů. Svou poznámku však nevznáším 

v kritickém duchu. V zásadě tedy konstatuji, že teoretické zázemí považuji za dostatečné a 

velmi dobře zpracované. 

 

Na část teoretickou navazuje praktické řešení výzkumného záměru. Předem musím sdělit, že 

na mě dělá dojem precizního a poctivého zpracování. A to jak v části zadání a vymezení 

výzkumného šetření, tak i v části jeho realizace, resp. interpretace výsledků. Autorka si klade 

za cíl objasnit výzkumné otázky, které vznáší v podobě hypotéz. Cílovou skupinou jsou 

respondenti z řad U3V FF UK v Praze: 

H1 usiluje o deskripci vztahu pohybových aktivit a úrovně vzdělání; 

H2 poukazuje na vztah mezi chudobou a dobrovolnictvím; 

H3 šetří poměr mezi subjektivně vnímaným zdravotním stavem a dobrovolnictvím. 

 

Jak již bylo výše sděleno, způsob zpracování výzkumného šeření považuji za velmi precizní, 

vedoucí k naplnění výzkumného záměru. Nicméně, vznáším zásadní dotaz, který by měl být u 

obhajoby řešen: jakou proměnnou hodnotu hraje příslušnost k U3V jako specifická vlastnost 

respondenta? Z provedeného výzkumného šetření totiž není patrné, jestli je volba U3V 

respondenta zcela pragmatickou volbou (snadná dostupnost a oslovitelnost potenciálních 



respondentů) nebo volbou výzkumně záměrnou (U3V je specifickou vlastností oslovených 

respondentů)? Osobně jsem při pročítání došel k závěru, že se jedná o pragmatickou volbu. 

Pokud se tato domněnka potvrdí, pak by si autorka měla být vědoma skutečnosti, že by 

patřičnost seniora k U3V skupině neměla být v podstatě zmiňována a čtenář by neměl být 

klamán představou, že U3V sehrává významnou roli v závěrečné interpretaci výsledků. Pokud 

by U3V bylo nepostradatelné, měl by tento fakt být jednoznačně objasněn. 

 

V rámci posouzení výzkumné části si také dovolím vznést otázku smysluplnosti stanových 

hypotéz. Ve výzkumu (zvláště pak u pomáhajících profesí) nejde pouze o „vyzkoumání čehosi“, 

ale také o smysluplnost zkoumání. (Přírodní vědy totiž mohou zkoumat s vidinou až 

v budoucnu možného využití vyzkoumaného.) Ptám se tedy: jaký smysl pro gerontagogickou 

teorii a praxi mají jednotlivé hypotézy? Skutečnost, že byly zkoumány jinými autory, ještě 

nezavdává smysluplnost a využitelnost výsledků výzkumu. 

 

Nahlédnu-li na způsob výzkumného šetření a samotnou interpretaci výsledků musím 

konstatovat, že k objevení nového nedošlo. To je ve výzkumné činnosti situace přípustná. 

Stanovené hypotézy byly prostou empirickou zkušeností odhadnutelné. Toto však není kritická 

poznámka, nýbrž konstatování. 

 

 

3. Práce s literaturou 

Autorka prokázala svoji schopnost orientovat se v odborné literatuře, solidním způsobem 

pracuje i s internetovými zdroji. 

 

 

4. Grafické zpracování 

Práce je zpracována bez větších grafických prohřešků. Svým zpracováním je přehledná. 

 

 

5. Jazyková úroveň 

Jazyková úroveň nevykazuje pravopisné chyby, stylistické a lexikální nedostatky. 

 

 

6. Podněty k rozpravě 

Podněty k rozpravě byly zvýrazněny v samotném textu posouzení.  

 

 

7. Závěrečné hodnocení práce 

Závěrem: předložená práce má potenciál být hodnocena velmi dobře, až výborně. K tomu je 

však zapotřebí zodpovědět výše uvedené diskusní otázky týkající se úlohy U3V a samotné 

smysluplnosti stanovených výzkumných problémů. 

 

Bakalářská práce Elišky Fialové splňuje požadavky kladené na tento typ kvalifikační práce. 

Proto ji k obhajobě doporučuji a hodnotím velmi dobře. 

 

V Praze 9. 6. 2017 

doc. PhDr. Tibor Vojtko, Ph.D. 

 


