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Autorka navázala téma své práce na oblast, které se věnuje i profesně, a zaměřila se na 

potřeby rodin pečujících o dítě se zdravotním postižením. Vzhledem k nedostatkům 

v této oblasti jde o téma stále aktuální, ke kterému je potřeba se vracet. 

 

Hlavní cíl „na základě analýzy narativních rozhovorů identifikovat body obratu v životě 

takových rodin a pro tyto momenty pojmenovat potřeby rodiny.“ (str. 5) považuji za 

adekvátní bakalářské práci i zkoumané oblasti. Autorka si stanovila výzkumnou otázku 

a tři podotázky. V práci byl cíl naplněn a na otázky autorka velmi kvalitním způsobem 

odpověděla.   

 

Bakalářská práce staví na teoretickém konceptu kvality života a konkrétně na konceptu 

kvality života rodiny (FQOL) (kapitola 6). Celá daná kapitola definující koncepty i 

základní pojmy je kvalitně zpracována. Osobně bych uvítala v kapitole o FQOL více něž 

jen jeden zdroj k tomuto konceptu. Oceňuji však, že autorka s konceptem velmi dobře 

pracuje v analytické části a jinak v práci používá řadu relevantní českých i zahraničních 

zdrojů. 

 

Autorka si pro svou práci dobře zvolila kvalitativní design výzkumu. Ke sběru dat 

využila metodu narativních rozhovorů. Skupinu respondentů považuji za dobře 

zvolenou. Velmi dobře se autorka vyrovnala i s aktuální situací, kdy musela výzkum 

přizpůsobit krizové situaci v souvislosti s COVID-19 a část rozhovorů provést 

prostřednictvím videohovorů. Za kvalitní považuji i podkapitolu 7.5 Metodologická 

rizika (str. 23-25), které svědčí o zodpovědném přístupu autorky a její sebereflexi, což ji 

jako výzkumnici ctí.  

 

Celá analytická část je kvalitně zpracovaná, jak v případě analýzy bodů obratu, tak i 

analýzy potřeb. Poznatky jsou přehledné zachyceny ve schématu 1 (str. 30). Zároveň je 

každému věnována samostatná podkapitola, na jejímž závěru jsou identifikovány 

potřeby daných rodin. Výsledky jsou pak diskutovány v další kapitole. 

 

Struktura práce je přehledná, kapitoly na sebe logicky navazují, téma dále 

rozpracovávají a celá práce směřuje k naplnění cíle. Ve své práci autorka prokazuje 

stylistickou dovednost, text je správně formátovaný a citace odpovídají normě.  
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Ráda bych podotkla, že práce je zpracována na vysoké úrovni a dostála by i parametrům 

diplomové práce.  

Z výše uvedených důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě a hodnotit ji 

známkou „A“. 
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