
Oponentský posudek na bakalářskou práci Hany Pacákové „Intergenerační vztahy 
z pohledu studentů středních škol“ 
Předkládaná empirická studie sleduje mezigenerační vztahy jak je hodnotí středoškolští 
studenti. Výsledky kvantitativní analýzy názorů studentů středních škol ukazují míru 
mezigenerační solidarity a pomoci starším a věnují se aktivitám, které středoškoláci provozují 
se svými rodiči a prarodiči. Cílem práce je zjištění postoje středoškoláků vůči starosti o 
stárnoucí členy společnosti a míry ochoty různými formami pomoci vlastním rodičům ve 
stáří. Zjištění mají „naznačit možná ohniska problémů a zejména osvětlit, jaké jsou postoje a 
názory k této problematice u mladé populace v současnosti.“ (Pacáková 2010:10)  

Úvodní část je věnována demografickému vývoji následujících 40 let a možným dopadům na 
vztahy mezi generacemi. Ty jsou dále rozčleněny na intergenerační solidaritu a intergenerační 
aktivity. Následuje představení výzkumu a analýza. V závěru autorka konstatuje, že mladí lidé 
považují rodinu za primárního pečovatele a postoje k mezigenerační solidaritě rozděluje na tři 
typy – funkční, afektivní a asociační. Respondenti vykazovali velkou míru intergenerační 
solidarity, hlavně v oblasti psychické a finanční pomoci, o něco silněji u dívek než chlapců. 
Středoškoláci deklarovali dobré vztahy se svými rodiči i prarodiči, přitom dobré vztahy 
působí pozitivně na solidaritu. Z aktivit provozovaných se svými rodiči a prarodiči je 
nejčastější stravování, dále sledování televize a  probírání každodenních problémů. Autorka 
na s. 44 konstatuje, že studenti „si v současnosti uvědomují význam pomoci a mezilidských 
vztahů v rodině, což můžeme označit za pozitivní východisko vzhledem ke změnám, které je 
v budoucnu čekají.“ 

K práci, která na první pohled působí poměrně nadějným dojmem, mám bohužel několik 
druhů připomínek.  

Z metodologického hlediska mi připadá nanejvýš problematické, že se v práci neobjevuje 
snaha vysvětlit vazbu mezi zjištěními o dnešních formách mezigenerační solidarity a aktivit s 
budoucí situací, která je především z hlediska demografického vývoje vykreslovaná na mnoha 
stranách práce. Opravdu chápe autorka dnešní postoj středoškoláků ke starší generaci jako 
obecný postoj mladých lidí ke starším? Očekává, že dnešní postoje středoškoláků jsou natolik 
závazné, že na nich lze stavět závěr o budoucí péči o své rodiče, případně předpokládat, že 
předají podobný vztah také svým dětem a vnoučatům až se v roce 2050 stanou sami lidmi 
staršího věku? Jakou relevanci mají zjištění aktuálního stavu mezigeneračních vztahů pro 
budoucnost? U tak velké interpolace bych si představovala přece jen mnohem více skepse či 
reflexe omezení možností zobecňování než jaké prokazuje autorka.  

Podobné je to i s tvrzením, že ze vzorku respondentů lze usuzovat na názory celé populace 
mládeže (Pacáková 2010:21) – kterou tedy nejspíš dobře reprezentuje. Kladla bych dokonce 
ještě skromnější otázku: jak dobře reprezentuje v kurzu praktik vygenerovaný vzorek studentů 
„středních škol“ populaci studentů druhých ročníků středních škol? Metodologické otázky 
týkající se výběru škol, zahrnutí či vynechání učňů a učnic v odborných učilištích (nevíme, 
zda i oni jsou součástí výzkumu), reprezentativity souboru (např. umístění vybraných škol 
v rámci republiky) jsou v práci zcela opomenuty. Nejsou zmíněny nebo v přílohách zahrnuty 
ani ty nejjednodušší popisné charakteristiky souboru, ze kterých by se na reprezentativitu 
případně usuzovat dalo. 

Není mi jasné, proč jsou v oddílu „Hypotézy a jejich operacionalizace“ formulovány pouze 
dvě hypotézy, přičemž dále v textu se objevuje mnoho dalších (hodnota rodiny x pomoc 
rodičům, styky s prarodiči x výrok o seniorech jako společenské přítěži, hodnocení 
styků/vztahů s prarodiči x frekvence styků s prarodiči, frekvence kulturních a sportovních 
aktivit x vzdělání matky/otce apod.)? Neporozuměla jsem bohužel ani důvodům pro formulaci 



hypotéz tím či oním způsobem. Analýza nepůsobí koherentním, promyšleným dojmem, spíše 
ad hoc nápady, co by mohlo s čím souviset. Výroky o intergeneračních vztazích a aktivitách 
jsou tak jednou korelovány se vzděláním rodičů, jindy s rodinným uspořádáním, poté zase 
s pohlavím respondenta či jeho zastávanými hodnotami. 

Definice a operacionalizace nejdůležitějších konceptů výzkumu je také nedostatečná (oddíly 
5.1. Hypotézy a jejich operacionalizace a 5.2. Metodologie). Jaký je například vztah mezi 
intergenerační solidaritou a sociální podporou, je sociální podpora širší pojem, co do ní dále 
patří? (Pacáková 2010:24) Nebo jak souvisí intergenerační solidarita s intergeneračními 
aktivitami? V práci se bez většího vysvětlení objevuje mnoho konceptů: postoj k péči o 
stárnoucí občany ve společnosti, postoj k seniorům, hodnota rodiny, hodnocení vztahu 
s rodiči, hodnocení styků s prarodiči, vzdělání rodičů. Mezigenerační solidaritě je věnován 
určitý prostor, nicméně v práci nenajdeme zhodnocení, nakolik zvolené proměnné odpovídají 
vybranému teoretickému konceptu rodinné solidarity. Práci by podle mého prospělo, kdyby 
členění analytické části odpovídalo členění, které je uvedeno v závěru – na funkční, afektivní 
a asociační solidaritu. 

Problémem v bakalářské práci na zvolené téma je také to, že se autorka pohybuje výhradně na 
půdě v češtině vydaných textů, navíc v některých případech nepracuje s primární literaturou 
ačkoli ta je dostupná i v češtině. Tristním příkladem je citování typů sociálního jednání od M. 
Webera z knihy P. Saka. Zcela opomenuta je produkce zahraniční, nejen časopisecká, ale 
například i dostupné monografie. Ačkoli nejsem na danou tematiku odborníkem, snadno jsem 
našla pro práci jistě relevantní knihu The Myth of Generational Conflict. The family and state 
in ageing societies z roku 2001. Vzhledem k tomu, že většina evropských států na západ od 
nás prodělala druhou demografickou tranzici dříve, je velmi vhodné sledovat produkci 
zahraničních autorů a autorek. Chybí také novější článek jinak hojně citované D. Sýkorové 
„Od solidarity jako základu intergeneračních vztahů v rodině k ambivalenci a vyjednávání“ 
publikovaný v Sociologickém časopise v roce 2006. V práci je navíc z mého pohledu příliš 
mnoho přímých citací. Při případném přepracovávání práce bych se přimlouvala za jejich 
omezení, které povede k větší plynulosti textu a odstranění redundantních informací.  

Autorka bohužel prokazuje nezvládnutí základů odkazování v odborném textu. Přestupků je 
opravdu přehršel. Nejzávažnějšími prohřešky je citování děl, která autorka neuvádí 
v literatuře, respektive přebírá citace děl z jiných prací. Odkazování je v některých případech 
zcela zmatečné. V seznamu literatury chybí na s. 11 citovaný J. Alan, respektive bystrý čtenář 
ho nalezne u odkazu pod písmenem J jako Josef:  

Josef Alan, Milada Rabušicová,Petr Matějů,Blanka Řeháková a další. 2007. Bourdieu 
jako sociolog výchovy. [book auth.] Miroslav Dopita. Pierre Bourdieu, o umění, 
výchově a společnosti. Olomouc: Unverzita Palackého v Olomouci, 2007, strany 39-58. 

Nicméně pokud si najdeme odkazovanou knihu, zjistíme, že správná citace by měla znít 
například takto: 

Dopita, Miroslav. Pierre Bourdieu, o umění, výchově a společnosti. Reflexe sociologie 
praxe Pierra Bourdieua v české sociologii. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007. ISBN 
978-80-244-1650-2. 

Nejedná se totiž o text J. Alana (natož dalších zmiňovaných), ale o autorskou práci M. Dopity, 
který o příspěvcích jiných autorů pojednává v jednotlivých kapitolách své knihy. Jestli toto 
studentka pochopila, pak to nebyla schopná sdělit svému čtenáři. Ten se dozvídá, že se jedná 
o původní text J. Alana.  

Na stranách 19 až 21 je opakovaně odkazováno (cca 15 odkazů) na díla nezařazená 
do seznamu literatury. Nejde tak úplně o opominutí, domnívám se, že citace jsou jako takové 



pravděpodobně převzaté z citovaného článku D. Sýkorové (1996). Autorka to však takto 
neuvádí. Některé odkazy převzaté z knihy D. Sýkorové jsou dokonce přímo uvedeny 
v seznamu literatury jako by byly součásti její monografie! Příklad: 

Amato, P; Booth, A. 2007. A Generation at risk: Growing up in Era of Family 
Upheaval in Sýkorová, Dana: Autonomie ve stáří: Kapitoly z gerontosociologie. Praha : 
SLON, 2007. p. stran 284, ISBN: 978-80-86429-62-5. 

Tři odkazy na s. 25 opět chybí v seznamu literatury.  

Nevím jaké normy autorka použila v seznamu literatury, zdá se, že žádné. Několik položek 
v seznamu není řazeno podle autorství, ale podle názvu, z jakého důvodu vůbec není zřejmé 
(např. (Jeřábek a kol. 2005)). Kapitoly v knihách jsou uváděny proloženě, u internetových 
odkazů chybí údaj o tom, kdy byly navštíveny naposledy, roky vydání jsou uváděny v odkazu 
dvakrát. U některých autorů je uvedeno plné jméno, v jiných případech jsou křesní jména 
uváděna pouze prvními písmeny. V některých případech nejsou u citací uvedeny strany 
(namátkou na stranách 14 či 16). V odkazu na online zdroj (Svobodová 2008) zcela chybí 
odkaz na internetové stránky. U jiných referencí, kde byl odkaz na webové stránky uveden 
chybí údaj o tom, kdy byly naposledy navštíveny.  

V citované publikaci „Mezigenerační solidarita, výzkumná zpráva …“ je jako jediný autor 
uveden I. Možný. Publikace byla ale vydána ve spoluautorství s Marií Přidalovou a Lenkou 
Bánovcovou. Drobností je, že na s. 20 je odkaz na publikaci L. Rabušice a dalších z roku 
2004, z literatury ale vyplývá, že jedinou spoluautorkou byla L. Vohralíková.  

 

Práci v této podobě nemohu doporučit k obhajobě z důvodů výše vyjmenovaných 
nedostatků. Za nejzávažnější přitom považuji především práci s literaturou.  
 

Autorce doporučuji, aby nedostatky odstranila, nastudovala a doplnila primární zdroje 
zahraniční literatury, dopracovala metodologii a upravila analytickou část. 

 

V Máslovicích dne 6. 6. 2010 

Kateřina Vojtíšková 


