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Předložená diplomová práce se zabývá poměrně originálně koncipovaným tématem
životních cílů a jejich proměnností ve vztahu k měnícímu se věku a generativitě (v této práci
přednostně vyjádřené rodičovstvím).
V teoreticko-literární části autorka pečlivě a přehledně zpracovává pojmový aparát
práce: vymezení životních cílů, vybrané teorie postihující tuto oblast a uskutečněné výzkumu
daného zaměření. Dále navazuje kontextuálním rámcem osobní pohody a smysluplnosti
života. Drobnou vývojovou reminiscencí se obrací k proměnám cílů v kontextu celoživotního
vývoje (včetně psychosociálního vývoje, lifespanových teorií a modelů životní dráhy), aby
posléze dospěla k problematice generativity, rodičovství a formování životních cílů. Příjemně
čtenářsky vstřícné je i závěrečné shrnutí teorií v této části textu. Celá práce je doložena
převelice bohatou literaturou, jak ani jinak u práce původně vedené prof. Kebzou nemůže být.
Empirická část práce směřuje k ověření, zda existuje významná souvislost preference
určitých životních cílů s věkem nebo dosaženou mírou generativity. Podobně se autorka táže i
po souvislosti preferencí životních cílů s rodičovstvím. Výzkum pracuje s respondenty (téměř
450 ososb) ve věku mladé a střední dospělosti. Autorka sáhla po kvantitativní koncepci
výzkumu s využitím dotazníkových metod. Výstupy pak byly podrobeny korelační a regresní
analýze. Výsledky pak naznačují významnou korespondenci mezi generativitou a
intrinsickými cíli.
Dobře a přehledně strukturovaná diskuse se zaměřila jak na limity provedeného
výzkumu, tak i na srovnání výstupů s již realizovanými pracemi. Tato kapitola je rovněž
ukončena inspirujícími postřehy a náměty využitelnými v možném dalším výzkumu.
Připojené přílohy řádně dokládají jak použité metody, tak i statistické výstupy zpracování.
Autorka v práci uvažuje o možnosti podpory určitých životních cílů – uvítala bych,
kdyby v ústní obhajobě zmínila konkrétní postupy. Druhou otázku mám k věku zkoumaných
osob – zvažovala autorka výhradně věk kalendářní nebo i cosi na způsob životní „zralosti“?

Závěrem konstatuji, že předložená práce splňuje všechny nároky na tento typ prací
kladené a doporučuji ji k obhajobě; navrhuji hodnocení výborně.

Praha 18.8.2018

PhDr. Iva Štětovská, Ph.D.

