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1. Obsah a struktura práce 

 Předložená diplomová práce pojednává o významném společenském fenoménu, který 

je výrazně provázán se vzděláváním dospělých, i když jeho hranice současně překračuje (to je 

částečně i případ hodnoceného projektu). Volbu tématu pokládám za v jistém ohledu 

odvážnou, neboť předpokládá samostatný a tvůrčí přístup. Literatura sice k němu existuje, je 

ale dosti nesourodá a většinou zaměřená jen na úzce pojaté partikulární dimenze 

problematiky. Základní rozvržení kapitol je zdůvodněné a jen na první pohled by se mohlo 

zdát, že sleduje až příliš široký záběr. Strukturu práce pozoruhodným způsobem spoluurčuje 

identifikace východisek pro empirické šetření nejenom v akademických zdrojích, ale i 

politických dokumentech.  

 

2. Odborná úroveň 

  Práci pokládám za úspěšný případ kontextualizace obecného jevu, který má 

nejrůznější dimenze včetně politické, přičemž se na prvním místě jedná o klíčový prvek 

životních světů lidí situovaných v určitém čase a prostoru. Právě vybraný konkrétní 

prostorový rozměr dává podobu situaci, jež je hyperbolou obecného trendu stárnutí populace. 

Lokální dimenze problému řešeného v práci má bezmála určující povahu, v některých 

ohledech uplatněný přístup (pře)nastavuje zaměření práce, které silně tíhne k tematice vztahu 

lidí k místu jejich bydliště.  

 Bezpochyby výjimečně kladným rysem práce je schopnost provazovat jednotlivé části 

zkoumané reality, ukazovat na jejich souvislosti. Pozoruhodná je rovněž již výše naznačená 

autorova schopnost snášet obecné problémy na úroveň žité reality a dále je rozvíjet komentáři 

k vybraným problémům a návrhy na jejich řešení.  

  

  



3. Práce s literaturou 

 Práce se opírá o dostatečné množství kvalitních titulů, z nichž většina je domácího 

původu. Soupis bibliografických citací pokrývá reprezentativní škálu od politických 

dokumentů mezinárodních organizací po empirické sociálněvědní studie.  

 

4. Grafické zpracování 

  Grafická úroveň práce nevykazuje žádné nedostatky. Při uplatnění zkoumavého 

pohledu by bylo možné upozornit jen na detaily, jako je nejednotný způsob psaní způsob 

psaní teček hned po parafrázích nebo za odkazy k nim. Překlepy se objevují jen vzácně.  

 

5. Jazyková úroveň 

 Jazyk práce je věcný a čtivý. Způsob argumentace považuji za dobře promyšlený, 

uvážlivý a přesvědčivý. 

 

6. Podnět k rozpravě 

 Práce se (byť ne vždy výslovně) hlásí ke konstruktivistickému přístupu, který pokládá 

stáří za sociální konstrukt a klade značný důraz na individuální odpovědnost. To je jistě zcela 

možná pozice. Nicméně i ta, jako každá jiná, má své limity – bylo by možné je specifikovat?  

 

7. Závěrečné zhodnocení práce 

 Hodnocenou diplomovou práci považuji za velmi zdařilou, proto ji rád doporučuji 

k obhajobě s návrhem klasifikace „výborně“.  

 

 

30. 8. 2017        PhDr. Martin Kopecký, Ph.D. 
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