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Předložená bakalářská práce se zabývá aktuálním tématem – podporou mezigeneračních vztahů, což 

nebývá příliš časté při volbě studentů, přitom má svůj význam jak z hlediska odborného, tak lidského. 

Současná společnost vykazuji oproti minulosti zcela odlišné rysy v sociálních skupinách, a to ať 

v rodinách, tak v sekundárních skupinách (školní třída, vrstevníci aj.). Mnoho autorů dokumentuje 

společenské posuny ve struktuře, funkcích a vztazích v rodinách. Přitom je zřejmé, že se ztrácí dříve se 

vyskytující mezigenerační vztahy, napomáhající přenosu a sdílení pro každého účastníka a jeho rozvoji 

po stránce intelektuální, ale i emoční. Proto je cenné, že téma autorku bakalářské práce zaujalo a že našla 

prostor pro jeho zkoumání – zapojila se do činnosti neziskové organizace Mezi námi, která připravuje 

programy mezigeneračního setkávání, ve kterých propojuje děti předškolního věku se seniory.  

Práce působí uceleným dojmem, je na dobré úrovni jak po stránce odborné, tak jazykové, čte se velmi 

dobře, nejsou přítomny žádné větší formální prohřešky. Struktura textu je logická, obsahuje obvyklé 

kapitoly, jako je abstrakt, úvod, teoretická část, praktická část, diskuse, závěr, literatura, přílohy. 

Autorka také správně přistupuje k údajům z literatury, nejsou přítomny chyby v citacích, pouze by 

možná mohlo být více využíváno titulů zahraniční literatury (zejména v prvních třech kapitolách, ve 

čtvrté kapitole, kde představuje některé zahraniční aktivity).  

Teoretická část sleduje čtyři témata vztahující se k práci. Autorka se nejdříve zabývá rodinou, kde 

eviduvuje posuny ve struktuře a funkci rodin, význam mezigeneračních vztahů a podává také svědectví 

o mezigeneračních vztazích v současné společnosti. Další kapitoly se věnují dvěma cílovým skupinám, 

které sleduje v provedeném průzkumu – děti předškolního věku a seniory. Snaží se postihnout vývojově 

psychologická témata (vývoj v jednotlivých oblastech, emocionalita, potřeby aj.), obohacená prvky 

sociální psychologie, jako je socializace, její cíle a průběh. V každé sílové skupině si také všímá 

důležitých momentů z hlediska věku (např. sociálních potřeb). Poslední částí teorie je přehled našich i 

zahraničních forem mezigeneračních setkání a představuje realizované projekty v neziskové organizaci 

Mezi námi. Doporučuji, aby autorka při obhajobě koncentrovala zásadní momenty a přínosy 

mezigeneračních setkání obou cílových skupin a pokusila se nastínit další možné přístupy.  



Praktická část se opírá o provedenou kvalitativní studii, ve které autorka vycházela ze tří setkání 

předškolních dětí se seniory, které daná organizace prováděla. Jako metody byly využity 

polostrukturované  rozhovory se zapojenými učiteli (v počtu 6 učitelů) a sociálními pracovníky (v počtu 

2 pracovníků), které byly doplněny o pozorování. Autorka si postavila za cíl sledovat přínosy 

mezigeneračního setkání pro děti předškolního věku a pro seniory, proměny v chování u dětí a seniorů 

z hlediska učitelů a sociálních pracovníků a také měla zájem postihnout případné negativní dopady či 

rizika daných aktivit. Možná by prospělo v kapitole 7 lépe strukturovat zapojené osoby – v textu jdou 

za sebou jak sociální pracovníci, tak učitelé, což je trochu nepřehledné. Dále bych doporučovala, když 

se odkazuje na GDPR principy, aby se anonymizovalo i jméno ředitelky mateřské školy. Dále se dotazuji 

autorky, proč zvolila tři různá setkání v různých organizacích – co bylo cílem tohoto členění (spíše bych 

očekávala, kdyby sledovala jednu skupinu a analyzovala tři proběhlá setkání). Možná toto mělo vlastní 

záměr, např. sledování variability nastalých situací, který jsem však nepostřehla.  

Analýza dat je postavena na rozboru skutečností, které korespondují s vyslovenými otázkami. Zde jen 

upozorňuji autorku, že kvalitativní studie mají za cíl analyzovat a popsat, nemusí (či nemají) naopak 

odpovídat na stanovené předpoklady (např. s. 53 „Předpokládala jsem, že učitelé shledají mezigenerační 

setkání přínosnými a budou je hodnotit převážně kladně. A tento předpoklad se mi potvrdil“) – počet 

šesti respondentů neumožňuje získaná data zobecňovat, jsou vztažena právě k proběhlému průzkumu. 

Autorka postupně shrnuje, jak vnímají aktivitu učitelé, jeho pozitivní i negativní stránky, podobné údaje 

najdeme i ve výpovědích sociálních pracovníků. Nechybí ani popis reakcí a přístupu dětí a seniorů očima 

obou skupin aktérů setkávání. Závěrečná diskuse představuje zodpovězení stanovených otázek 

z hlediska přínosů pro předškolní děti i seniory a jejich změn v chování očima obou skupin. Za důležité 

považuji také sledování případných stinných stránek podobných aktivit – vše autorka práce představí 

při obhajobě.  

Práce odpovídá kritériím bakalářským pracím, jak z hlediska práce s literaturou, tak schopnosti 

zorganizovat adekvátně šetření, získat, analyzovat a interpretovat data. Doporučuji ji proto k obhajobě.  

Při obhajobě prosím, kromě již výše uvedených podnětů a otázek, doplnit, jak by mohla být aktivita více 

podporovaná v mateřských školách – co by autorka práce považovala za důležité uskutečnit, než se 

samotné setkání uskuteční, koho by mohla oslovit, jaké konkrétní aktivity se ukázaly jako nejvíce nosné 

a také, na co je třeba dávat si pozor. Jedná se tedy o jakýsi metodický podnět pro případné pokračovatele 

z mateřských škol.  
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