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1. Obsah a struktura práce 

Posuzovaná bakalářská práce tematicky míří do oblasti zažívající v posledních letech až 

jakousi informační hypertrofii. Problematika stárnutí populace a s tím spojené aspekty, včetně 

vzdělávání seniorů, se stává stále častějším cílem autorů popularizačních textů, odborných 

studií i závěrečných prací. Tato skutečnost nabízí na jednu stranu dostatek studijního 

materiálu k dalšímu zpracování, na straně druhé nastoluje nebezpečí duplicity a opakování již 

napsaného. Je proto potěšující, že se autorce podařilo z větší části těmto nástrahám vyhnout a 

práce tak pouze minimálně akcentuje výrazně redundantní témata demografického stárnutí či 

institucionálního zabezpečení seniorské edukace.  

Text má rozsah 67 stran výkladu a je rozdělen do pěti samostatných kapitol, Úvodu a Závěru. 

Celá práce je poměrně systematicky koncipována a přehledně členěna. Vybrané téma je – jak 

již bylo uvedeno – aktuální a v souladu s celkovým oborovým zaměřením katedry. Cíl práce 

je v Úvodu jednoznačně formulován a lze konstatovat, že jej bylo i dosaženo. 

 

2. Odborná úroveň 

Zpracování textu vykazuje odpovídající odbornou úroveň. Autorka se snaží zasadit vybranou 

tématiku širších sociálních, politických a ekonomických souvislostí, což se jí v převážné míře 

daří. Jako šťastné se jeví rozhodnutí propojit celkem běžné a „fádní“ téma vzdělávání seniorů 

v prostředí U3V s problematikou vybraných konceptů stárnutí. Po úvodní kapitole, která 

přináší celkem očekávaný obsah zpracovaný bez větších překvapení, na standardní úrovni a 

poněkud tezovitě, tak následují ústřední pasáže celého výkladu v podobě hutné a podrobné 

analýzy kontextů a východisek výše uvedených konceptů zdravého, úspěšného, produktivního 

a především aktivního stárnutí. Autorka se systematicky věnuje jednotlivým tematickým 

celkům, zásadním dokumentům i zastřešujícím institucím. Oceňuji i snahu o vlastní postřehy 

a komentáře, které napomáhají tomu, že se v žádném případě nejedná o pouhou deskripci. 

Původní empirické šetření pak u hlediska svého přínosu představuje spíše pouze doplnění 

předcházejících kapitol, kdy autorka komparuje již dříve identifikované a teoreticky ukotvené 

aspekty aktivního stárnutí. V této souvislosti bych pouze poukázal na opomenutí tématu 

pohybové gramotnosti, ačkoli by bylo pro dané kontexty zcela jistě relevantní. 

 

 

 



3. Práce s literaturou 

Soupis bibliografických citací obsahuje nadprůměrný počet 103 pramenů, včetně 

odpovídajícího počtu cizojazyčných. Jde o reprezentativní výběr kvalitní literatury, která 

dostatečně pokrývá celé zorné pole obsahového zaměření textu. Autorka pak prokazuje 

schopnost korektně s uvedenými zdroji pracovat a vybírat vhodné odkazy. V Soupisu 

bibliografických citací lze nicméně identifikovat několik drobných odchylek od požadované 

normy. Jde například o chybějící křestní jména u některých autorů (Rowe, Kahn) nebo 

nesystematické uvádění letopočtů u některých institucí (ministerstva). Jedná se však skutečně 

o marginálie, které lze nalézt prakticky v každém textu většího rozsahu. 

 

4. Grafické zpracování 

Z hlediska grafického zpracování je práce vypracována zodpovědně a nevykazuje žádná 

závažnější pochybení. Je pouze nutné připomenout, že každá samostatná kapitola by měla dle 

požadavků začínat na nové straně. 

 

5. Jazyková úroveň 

Posuzovaná bakalářská práce vykazuje odpovídající stylistikou i gramatickou úroveň a 

použitý jazyk lze označit za čtivý a srozumitelný. Pouze ojediněle lze zaznamenat drobné 

překlepy či pochybení (např. Evropská Unie na s. 33). 

 

6. Podněty k rozpravě 

a) Zná autorka nějaká konkrétní šetření zaměřená na výzkum kvality života seniorů a 

dokázala by interpretovat hlavní výstupy? 

b) V které době se problematikou stárnutí populace začala systematičtěji zabývat Evropská 

unie a v čem je její pohled odlišný od perspektivy např. UNESCO nebo WHO? 

 

7. Závěrečné hodnocení práce 

Z celé práce je zřejmé, že autorka se v dané problematice solidně orientuje a text vykazuje 

odpovídající odbornou i stylistickou úroveň. K práci jako celku nemám z formálního ani 

odborného pohledu žádné zásadní připomínky. Domnívám se, že ji lze považovat za celkově 

zdařilou a vyhovující, a proto ji doporučuji k obhajobě s hodnocením výborně. 

 

V Praze dne 12. září 2017 

 

 

                                                 PhDr. Michal Šerák, Ph.D. 


