OPONENTSKÝ POSUDEK
Řešitel: Bc. Laura Lumpeová
Název diplomové: Ego-integrita u seniorů: Interpretativní fenomenologická analýza

Diplomová práce studentky se zabývá zachycením tématu ego-integrity v životní zkušenosti
seniorů. Autorka myšlenkově vycházela z psychosociální teorie vývoje E. H. Eriksona a
navazujících empirických studií. Pro řešení výzkumné otázky byl zvolen kvalitativní výzkumný
design, konkrétně bylo použito fenomenologického přístupu. Na základě pěti
polostrukturovaných rozhovorů se seniory (5 žen, věk 88, 78, 78, 68, 68) sbíraných v Centru
aktivního stárnutí (bez upřesnění lokality zařízení) byl odvozen systém faktorů přispívajících
k ego integritě. Jako interpretační rámec bylo užito časové vymezení témat z hlediska
perspektiv minulých, současných a budoucích zážitků či zkušeností. Krom těchto elementů egointegrity studentka vymezila také druhou skupinu faktorů určených podkategoriemi
osobnostních a vztahových charakteristik, které jsou ještě doplněny o třetí skupinu nazvanou
„triáda“ (víra, životní moudrost, humor). Celkově tyto soubory faktorů spíše vyjadřují směs
temperamentových a charakterových rysů doplněných o hodnotovou orientaci ego-integrity.
Diplomovou práci lze z hlediska kvality chápat jako ambivalentní.

Silné stránky práce
Nejvýraznějším kladem práce je pokus studentky o vytvoření komplexnější klasifikace
teoretických závěrů vyvěrajících z dat. Při posuzování studentských prací se opakovaně
setkávám s ustrnutím ve fázi analýzy oddělených témat bez následného vnesení obecnějšího
zarámování či jasně popsaných souvislostí mezi vyvozenými kódy. Vnesené časové hledisko
je pro období senia akutně příznačné a víceúrovňové klasifikování za pomoci podkategorií
směřuje k cíli kvalitativního výzkumu – hloubkové interpretaci. Přestože se v tomto procesu
studentka asi přespříliš inspirovala literaturou namísto daty (z Diskuse je patrné, odkud byly
teoretické kategorie poskládány) a svůj postup v tomto příliš nevysvětlila, výsledky práce mají
potenciál a odpovídají stanoveným otázkám.
V návaznosti musím ocenit teoretickou část, která převážně prezentuje Eriksona s pochopením
k jeho ideovým východiskům, a i následná kapitola dále rozpracovává problémy a naděje stáří
kvalitně a místy sympaticky filosoficky. Literatura je následně zužitkována v Diskusi, která
dobře slouží propojování poznatků s obecnější poznatkovou základnou.
Práce je přes svůj rozsah pravopisně relativně v pořádku. Studentka se vyjadřuje na
odpovídající úrovni, jasně, bez výrazných odchylek od zaběhnutého stylu odborných publikací.
Práce je přehledně strukturovaná.

Slabiny práce
Do výčtu slabších stránek práce zahrnuji několik podstatnějších výhrad a dále výčet drobnějších
záležitostí.

K zásadnějším výhradám. Diplomová práce je zpracována v neakceptovatelném rozsahu cca
180 normostran, což je skoro dvojnásobné překročení běžné délky diplomových prací na této
katedře (80-110 normostran či v minulosti doporučovaných maximálně 80 normostran).
Autorka zřejmě v sepisování práce nebrala v úvahu poměr obsahové/rozsahové adekvátnosti.
K tomuto úskalí se ani sama v textu nevyjadřuje. Práce obsahuje obrovské množství
redundantního textu. Čtenář prakticky musí přeskakovat odstavce. Nadbytečnost se objevuje
hlavně v kapitole prezentující výsledky, kde studentka po částech vkládá kompletní přepisy
rozhovorů a víceméně pak jen opakuje výpovědi respondentů. Takto končí na s. 99, kde se
následně konečně dostává k interpretaci, aby v neredukované verzi opět vkládala celé odstavce
a strany rozhovorů. V tomto kontextu je zároveň problematické, že práce je nebývale stručná
v jiných částech – Abstraktu, Úvodu (chybí vymezení tématu, důležitost výzkumu, kontext
zkoumaného jevu, navedení na postup kapitol práce), v některých částech Metodologie (chybí
okruhy otázek, detaily výběru vzorku), Diskusi (absentují značně žádoucí limitace výzkumu),
Závěru (zde je trochu nejasná část o limitacích na jeden či dva odstavce), v Přílohách nejsou
předloženy kompletní rozhovory. V práci se tudíž projevuje nejistota, co začlenit do některých
sekcí, ale hlavně se zde autorka příliš nezaobírala relevancí, co do výzkumné zprávy zahrnout.
To je jistě snížení obtížnosti v porovnání s ostatními studenty, kteří píšou závěrečnou práci
s vědomím limitu. Současný akademický svět navíc na stručnost klade stále větší důraz, což
není vždy dobře, ale zde nejde o nijak veliký výzkum, který by se do limitu nemohl vejít.
Druhou námitku mám k příliš zkratkovitému či chybějícímu vysvětlení některých částí postupu.
Výběr vzorku je u kvalitativního výzkumu neméně důležitý jako u kvantitativních studií.
Studentka asi ego-integritu spojovala s aktivitou, proto vzorek čerpala z Centra aktivního
stárnutí? Toto je třeba docela zásadní krok hodný zdůvodnění, přestože jinak logický a
teoreticky podložený. Existují třeba formy ego-integrity, které se projevují spíše menší
aktivitou? Ukázaly se nakonec respondentky jako ego-integrované? Toto by v práci nemělo
chybět, jelikož se v ní automaticky vychází z toho, že studentce se povedlo vybrat osoby
integrované či jevící znaky integrity.
Poslední výraznější slabinu vidím v nejasné logice výsledků. Studentka zde vytvořila nadějný
základ, jenž však nebyl doveden do konce. Kategorie faktorů I. obsahuje témata, která by mohla
spadat do jiné časové perspektivy (obavy a starosti) nebo mít jasnější vnitřní členění (např.
obavy a starosti ze současnosti/budoucnosti). Obecně zde z dat emerguje vnitřní členění faktorů
na další druhy. O to se studentka zcela správně pokusila u faktorů II., proč zde ale nazvala
kategorie tak chaoticky – nejsou snad vztahové charakteristiky také součástí osobnostních
charakteristik? Co znamená „triáda“ víra, humor, moudrost a proč se nejmenuje konzistentněji
k dalším fatorům? V souhrnu je škoda, že studentka jasněji a uceleněji nepředstavila obsahy
faktorů, protože právě ty nám ukazují různorodost ego-integrity.
Dále nějaké drobnější záležitosti.
Zvolená norma APA používá u přímých citací zkratku s. před hodnotou stran. Citační odkaz se
také zpravidla umisťuje před tečkou na konci věty. Pro umístění za tečku existují specifická
pravidla.
Centrum aktivního stáří je jako místo výzkumu implikováno v poděkování, ale nenašel jsem jej
v hlavních částech práce. Bylo snahou jej nějak anonymizovat nebo jde o opomenutí?

Kontrola plagiátorství
Systém Turnitin nenalezl signifikantní podobnost s dalšími dokumenty. Práce nejeví dojem
plagiátu.

Dotaz k obhajobě
1. Mohla by studentka uvést návrh vnitřního dimenzionálního či kategoriálního členění
faktorů I.?
2. Mohla by si studentka také připravit přepracování faktorů II. s jasnějším odlišením, proč
tato kategorie vznikla, jak se mají jednotlivé faktory vůči sobě, najít pro ně případně
jiné názvy či něco sloučit atd.?

Závěr
Diplomová práce Ego-integrita u seniorů: Interpretativní fenomenologická analýza nesporně
ukazuje pilnost studentky v některých oblastech a schopnost zpracovat kvalitativní výzkum na
zvolené téma. Kvalitu práce snižuje závratně nedodržený poměr obsahu/rozsahu, místy
chybějící zdůvodnění postupu a trochu nefinalizovaná analýza výsledků. Práce však jinak
dostává nárokům na odborné publikace tohoto druhu a doporučuji ji k obhajobě.
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