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Předložená bakalářská práce se zabývá tématem mezigeneračního soužití, konkrétně jej 

vymezuje způsobem,  který není v sociální práci zcela běžný. Studentka vychází ze situace, 

kdy mnohé rodiny s dětmi nemohou být v častém kontaktu s prarodiči, přestože by tento vztah 

rády rozvíjely, a na straně druhé studentka předpokládá, že osoby 50+ by rády hrály roli 

prarodiče (babičky) i v ne-biologické rodině. Autorka poukazuje na úlohu, kterou ve 

zprostředkování potřeby rodin a osob starších 50 let mohou sehrát dobrovolnické programy.     

 

Práce je rozdělena na část teoretickou (7 kapitol), část empirickou (1 kapitola), závěr, seznam 

použité literatury a přílohu. Práce je členěna logicky, autorka zvolila vhodnou literaturu a jiné 

zdroje.   

 

Teoretická část pojednává o kategoriích klíčových pro předkládanou práci:  rodina, prarodiče, 

aktivity pro osoby 50+, mezigenerační programy - konkrétně program 3G.  Tyto pasáže jsou 

zpracovány pečlivě, jsou čtivé, zacílené.   

Empirická část bcp si klade za cíl zkoumat překážky, které ovlivňují rozvoj programu 3G, 

resp. poněkud nižší zájem o účast v něm. Kvalitativní výzkum autorky byl prováděn 

technikou polostrukturovaných rozhovorů se 7  koordinátorkami jednotlivých programů 3G 

v několika městech ČR. Empirická část práce vyúsťuje do interpretace výsledků a 

závěrečného shrnutí, ve kterém se autorka vrací k výzkumným otázkám položeným v úvodu 

empirické části práce. 

 

Připomínky uplatňuji ve dvou oblastech:  

Autorka, a ani tvůrci programu 3G, dostatečně nereflektují několik demografických údajů, 

které se týkají délky jednotlivých fází životního cyklu.  Například skutečnost, že spolu se 

zvýšením průměrného věku na dožití se podstatně zvýšila i věková hranice odchodu do 

důchodu, nyní stanovená na 65 let. Osoby ve věku 50 let, o nichž autorka uvažuje již jako o 

babičkách, mají před sebou ještě 15 let na pracovních trzích a těžko se lze divit, že nabízenou 

roli babiček v rodinách vnímají s úsměškem. Autorka spíše vychází z předpokladů, které 

platily před 20-30 lety. 

Výtku směřuji i k metodologii výzkumu. Autorka provádí kvalitativní výzkum , přesto hovoří 

o hypotézách, které chce výzkumem potvrdit nebo vyvrátit (str.38)  – což samozřejmě 

kvalitativní výzkum neumožňuje.  

V práci lze nalézt několik gramatických chyb.  

 

Přesto předložená práce má celkově slušnou úroveň, odpovídá požadavkům na bakalářský 

stupeň. Na práci dále oceňuji její zaměření, plynulost, příjemnou stylistiku a celkovou 

kultivovanost písemného projevu.   

 

Práci doporučuji k obhajobě.  

Navrhuji stupeň velmi dobře.  
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