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     Bakalářská práce Kláry Arijčukové pojednává o v současnosti velmi aktuálním tématu 

mezigeneračního setkávání seniorů a předškolních dětí. Autorka problematiku zpracovává z 

pohledu pracovníků domovů pro seniory a učitelek mateřských škol zapojených do programu 

mezigeneračního setkávání. 

     V teoretické části postupuje studentka od tématu změn mezi tradiční a moderní rodinou, kde 

ukazuje, proč narůstá význam mezigeneračního setkávání, a jak souvisí právě se změnou 

uspořádání a života rodin v dnešní společnosti. Zohledňuje také důležitost vztahů mezi generacemi 

pro naplňování potřeb a rozvíjení jak předškolních dětí, tak seniorů. V poslední části jsou pak 

popsány zkušenosti s programy mezigeneračního setkávání u nás i v zahraničí. Čtenář je také 

seznámen i s programem “Povídej”, v jehož rámci probíhal výzkum. V teoretické části je vytvořeno 

přesvědčivé zázemí pro výzkumnou studii, přičemž hodnotím kladně, že jsou refklektovány teorie 

vývojové psychologie akcentující sociálně emoční vývoj v průběhu životního cyklu. Domnívám se, 

že studentka prokazuje dobrou práci s literaturou, je schopna přiměřeně reflektovat a analyzovat 

teoretické zdroje, čímž bezvýhradně splňuje požadavky pro bakalářskou práci. Pojmový a jazykový 

aparát odpovídá nárokům kladeným na kvalifikační práci tohoto stupně. K teoretické části práce 

nemám tedy větší výhrady z obsahové ani formální stránky.  

     Empirická část pak staví na výzkumném šetření založeném na kvalitativní metodologii. Hlavní 

metodou získávání dat byly semistrukturované rozhovory s výše uvedeným pracovníky zapojenými 

do organizace mezigeneračních setkávání. Metodologie výzkumu je pečlivě popsaná, autorka 

postupovala pomocí otevřeného kódování rozhovorů k vytvoření kategoií, jejichž prostřednictvím 

prezentovala získaná data. Ta jsou doložena autentickými výpověďmi účastníků výzkumu a posléze 

doplněna o analytické shrnutí každé kategorie. Práce je jasně strukturovaná a čtenář má možnost 

sledovat, jak studentka došla ke svým výsledkům. Není překvapivé, že zjistila, že pracovníci 

považují mezigenerační setkávání jako pozitivní pro seniory i předškolní děti a že vnímají změny v 

chování, které vidí jako přínosné. Zajímavá je analýza možných negativních dopadů, kde se 

ukazuje, že některé reakce dětí mohou v začátku setkávání působit necitlivě a mohou vyvolat napětí 



při setkání. V této souvislosti by mě zajímalo, považuji to za otázku k obhajobě, jak mohou (podle 

autorky) učitelé v mateřských školách využít popsanou zkušenost pro další práci s dětmi. Jediné, co 

bych vytkla, je to, že v diskuzi by bylo vhodné odkazovat nejen na teoretickou část, ale přímo na 

konkrétní teoretické zdroje, se kterými autorka pracovala.  

     Celkově hodnotím bakalářskou práci jako zdařilou, studentka pracovala samostatně a svědomitě. 

Práce splňuje nároky na daný typ kvalifikační práce, proto ji doporučuji k obhajobě. 
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