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1. Obsah a struktura práce 

Diplomová práce se zaměřila na hledání souvislostí mezi kvalitou života seniorů a 

charakteristikami místa bydliště. Pro zpracování tohoto tématu si student stanovil dva hlavní 

cíle: a) popsat a analyzovat záměry a individuální představy starších osob o svém pozdějším 

životě v důchodu i to, jak se lidé na sídlišti připravují na stáří a jaká jsou jejich očekávání; b) 

analyzovat specifické nároky jako důsledky životních změn při odchodu do důchodu a 

navrhnout určitá sídlištní řešení. V této souvislosti se zajímal o takové okruhy otázek jako 

optimální změny v zástavbě, odpovídající dopravní obslužnost, uspořádání zdravotních a 

sociálních služeb pro větší dostupnost, možnost účasti na komunitních aktivitách a oblast 

seberealizace.  

Diplomovou práci student rozčlenil do pěti hlavních kapitol (a dalších náležitostí, tj. 

Úvodu, Závěru, Soupisu bibliografických citací a Příloh). První tři věnoval teoretické analýze 

stavu poznání v dané oblasti, postupně popsal přípravu na život v důchodovém věku, bydliště 

a kvalitu života spoluurčenou lokalitou bydliště (dopravní mobilitou, bezpečností, službami, 

volnočasovými aktivitami, aj.) a v základních parametrech charakterizoval sídliště v 

Litoměřicích, které záměrně vybral pro jeho umístění na okraji města. Toto sídliště by se 

v případě odchodu větší části obyvatel do důchodu mohlo stát vyloučenou lokalitou se všemi 

nepříznivými dopady na kvalitu života zdejší populace.  

Čtvrtou kapitolu určil empirickému šetření s využitím kvantitativních i kvalitativních 

postupů. Uskutečnil rozhovory s 80 respondenty litoměřického sídliště, získané výsledky 

výstižně interpretoval a diskutoval. Zhodnotil rizika a bariéry, příležitosti a přednosti a co je 

obzvláště přínosné, na základě získaných dat a znalostí z relevantních odborných zdrojů navrhl 

sadu opatření a potřebných změn ke zlepšení současného stavu sledované lokality tak, aby pro 

seniory v důchodu představovala kvalitní místo pro život a na druhé straně, aby také senioři 

mohli být pro danou lokalitu prospěšní.  

 

2. Odborná úroveň 

Student zvolil potřebné, nadčasové téma diplomové práce. Výzkumný design postavil 

na kombinaci kvantitativních a kvalitativních postupů, na rozboru, systematizaci a srovnání 

vlastních zjištění, doplněných již známými fakty (z relevantních dokumentů a výzkumných 

zpráv) o kladných i rizikových faktorech v oblasti bydlení, na jejichž podkladě student vytvořil 

zajímavý návrh optimalizovaného sídliště pro seniory v důchodovém věku.  

Metodické nedostatky 

- Nesprávně zformulované hypotézy, které pro svou složitost a nejednoznačnost 

nemohly být  jednoznačně potvrzeny nebo vyvráceny.  

- Menší rozsah výsledků získaných empirickým šetřením, avšak student tento 

nedostatek vyvážil časově náročným způsobem sběru dat (provedl 80 rozhovorů s 



obyvateli sídliště) a také kvalitativní analýzou relevantních dokumentů s následným 

navržením změn a dílčích úprav sledované lokality. 

- Uvádění citací odborných zdrojů v Úvodu a v Závěru práce (str. 79).  

- Odklon empirického šetření od názvu diplomové práce: “Postoje starších dospělých k 

životu v důchodovém věku ve vztahu k lokalitě bydliště.“ Provedené šetření a návrh 

potřebných opatření v lokalitě bydliště se tomuto názvu vzdalují. 
 

3. Práce s literaturou 

Student podložil diplomovou práci dobře zpracovanou rešerší odborné literatury, 

přiměřeně ji selektoval a použil solidní výběr zdrojů k tématu, včetně špičkových vědeckých 

článků. Využitím knižních, časopiseckých pramenů, domácí i zahraniční literatury, tištěné i 

elektronické, získal a v textu vhodně uplatnil přehled nejnovějších poznatků v dané oblasti.

  

4. Grafické zpracování 

 Student vybavil práci sedmi ilustrativními tabulkami a třemi obrázky, které usnadnily 

orientaci v textu a chápání prezentovaných souvislostí. Práci doplnil potřebnými přílohami. 

 

5. Jazyková úroveň  

 Jazykovou stránku diplomové práce zvládl student na velmi dobré úrovni. Jasně popsal 

myšlenkový plán práce i výsledky dosažené vlastním empirickým šetřením. Pomineme-li 

drobné chyby (v tabulkách, namátkou např. 5, 6, 7 na str. 63, 64, 65: „Průměrný skór 

spokojenosti“, slovo skóre je nesklonné), pak student vykázal schopnost používat širokou škálu 

spisovných jazykových prostředků bez gramatických a stylistických pochybení. 

 

6. Podněty k rozpravě 

 Jak byste přeformuloval Vámi použité hypotézy, tak aby je bylo možno jednoznačně 

potvrdit nebo vyvrátit? 

 

7. Závěrečné hodnocení práce  

Téma kvality života seniorů ve městech představuje mimořádně složitou problematiku 

s nelehkým, náročným řešením. Vzhledem k demografickým ukazatelům a stárnutí populace 

ve vyspělých zemích je zřejmé, že se s tímto jevem a jeho důsledky budou kompetentní zástupci 

měst i obcí nuceni vyrovnávat. Přestože je danému tématu v odborné literatuře věnována 

dostatečná pozornost v praxi tomu tak dosud není. Prezentované výsledky diplomové práce 

mají pro dané téma bezesporu praktický význam. Jsou využitelné pro zvýšení povědomí o 

důležitosti přípravy na stárnutí populace i možnostech redukování negativních dopadů v 

konkrétní lokalitě.  

Diplomová práce odpovídá daným požadavkům, doporučuji její přijetí k obhajobě se 

známkou: velmi dobře. 

 

 

 

V Praze dne 22. srpna 2017                                             doc. PhDr. Helena Záškodná, CSc. 

 


