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Autorka si ve své práci klade dvě základní výzkumné otázky, formulované v úvodu práce (s. 7-8):

 Co ovlivňuje vývoj vztahu mezi zdravým sourozencem a sourozencem s mentálním 

postižením?

 Které faktory sourozenecký vztah podporují a které faktory vztah narušují?

Teoretická část práce dokládá orientaci autorky v dostupné domácí i cizojazyčné odborné 

literatuře včetně výzkumných studií k danému tématu. V krátkém přehledu se autorka 

věnuje nejdříve základním zjištěním o sourozeneckém vztahu obecně, následně pak se 

zaměřením na dílčí poznatky z výzkumů zaměřených na sourozenecký vztah zdravého a 

postiženého dítěte. Co především oceňuji v teoretické práci je následná kapitola věnovaná 

vývoji sourozeneckého vztahu, kdy jsou tvrzení převzatá z literatury velmi vhodně doplněna 

a podpořena výstižně zvolenými ukázkami z realizovaných rozhovorů s respondenty.  Mohlo 

by být namítnuto, že empirická data předčasně vstupují do teoretické části, nicméně se 

jedná o velmi zdařilou koláž, která působí věrohodně a plasticky. 

V empirické části práce jsme nejdříve seznámeni s výběrem vzorku respondentů a postupem 

při sběru dat, dozvídáme se také o tom, že s respondenty byly realizovány polostrukturované 

rozhovory, jaké otázky byly pokládány. Již méně se však dozvídáme o vlastním charakteru 

výzkumu, metodologii a zacházení s daty – metodě vyhodnocování a interpretaci dat. Až dle 

tvrzení, uvedených v subkapitole 4.2 se jakoby mimoděk dozvídáme, že autorka usiluje o 

využití metody zakotvené teorie: „Dle metody zakotvené teorie (Strauss, Corbinová; 1999) od 

první kategorizace zvané otevřené kódování, kterou jsem provedla výše roztříděním otázek 

do tematických okruhů, přecházím nyní ke kódování axiálnímu. Dříve než přistoupím k hlubší 

analýze dat získaných z rozhovoru, přiblížím odpovědi sourozenců na otázky, které jsem již 

výše roztřídila do těchto kategori:“ (s. 35). Domnívám se (a budu velmi ráda, pokud autorka 

při obhajobě mou domněnku vyvrátí), že spíše než o axiální, otevřené kódování a emergenci 

faktorů, které autorka zmiňuje, se v empirické práci jedná o precizně vedené rozhovory, 

detailní a citlivou deskripci a podchycení respondenty explicitně zmiňovaných vlivů



(v souladu s vlivy očekávanými, což je zřejmé ze zaměření otázek). To vše s přesahem do 

základní analýzy dat (např. u vymezení rolí rodiče). Domnívám se, že značnou měrou je tato 

situace ovlivněna volbou tématu a výzkumných otázek – jedná se o velmi široké téma, které 

ani v rozsahu bakalářské práce hlubší proniknutí za přímé výpovědi respondenta nedovoluje, 

není prostor pro tvorbu vlastní teorie. Výstupem empirické části je detekce faktorů, které 

sourozenecký vztah ovlivňují, a tím je téměř naplněn výzkumný záměr. Faktory jsou detailně 

a přehledně popsány, nicméně v empirické části se trochu vytratilo vývojové hledisko, které 

bylo tak zdařile zpracováno v části teoretické, také hodnocení faktorů (pozitivní negativní) 

ustupuje do pozadí.

Závěr:

Práce splňuje všechny formální náležitosti, jazyková úroveň je vysoká, je využito dostatečné 

množství odborné literatury, citace jsou četné a respektují platná pravidla. K teoretické části 

práce se neumím vyjádřit jinak než pochvalně, v empirické části mám výhrady k hloubce 

analýzy dat, ovšem s vědomím, že zadaný rozsah práce v kombinaci s šíří tématu jiný postup 

ani neumožňují. Dále bych ocenila kritickou práci s odbornou literaturou, která mi v textu 

chybí. 

Autorku k výběru tématu práce přivedla vlastní životní zkušenost, která jí poskytla primární vhled a 

zřejmě byla i motivací ke snaze získat odpovědi na některé otázky. Osobní a citlivý přístup i zaujetí 

tématem je v předkládané práci patrné, prostupuje ji.  
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