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Zdůvodnění Vašeho hodnocení práce (zejména výhrad a kritických připomínek) rozepište 

podle níže uvedených kritérií. 
 

1. Je cíl práce (výzkumná otázka) jasně formulován a odpovídají mu závěry? Je práce vhodně 

strukturována? 

 

Cíl práce je od začátku zřejmý, celý následující text i závěry na něj vhodně navazují. 

 

2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty? 

 

Seznam použité literatury tvoří až na jednu výjimku texty české. Téma morálky je literaturou 

pokryto dobře, ale chybí literatura k tématu mezigeneračních vztahů. 

 

3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich 

analýzy?  

 

Zvolená metoda (skupinové diskuse se zástupci mladé generace a seniorů) je pro naplnění cíle práce 

vhodná. Pečlivě je popsán postup kódování, analýza dat je kreativní. Chybí však konkrétnější popis 

zkoumaného vzorku, zejména není uvedeno, kolik respondentů se celkem do výzkumu zapojilo. 

 

4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a? 

 

Autorka prokázala schopnost smysluplně formulovat závěry na základě analýzy výpovědí 

respondentů ve skupinových diskusích.  

 

5. Jsou v práci autorova/autorčina  tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých? 

 

Ano, jsou. 

 

6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?      

 

Text je místy trochu kostrbatý, ale neshledala jsem žádné vážnější formální nedostatky práce. 

 

 

 

 



 

 

7. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

 

1) Kolik respondentů bylo v rámci diskusí a rozhovorů dotázáno? Proč bylo požadováno, aby 

se respondenti v jednotlivých skupinových diskusích navzájem znali? (viz. kritéria 

rekrutace, s. 16) 

2) Do jakého společenského kontextu je možné zasadit zjištění výzkumu? Jaké jsou teze 

autorky o vlivu konkrétních společenských změn na odhalené odlišnosti morálních 

argumentací mladých a seniorů? 

 

 

Celkové hodnocení práce: 

 

Soňa Pilátová se ve své bakalářské práci zabývá zajímavým tématem hledání podobností a 

rozdílností v morální argumentaci mladých lidí a seniorů. Výchozí teze zní, že pokud by tyto dvě 

kohorty využívaly odlišné druhy morálních argumentací, byla by ohrožena mezigenerační 

soudržnost. V teoretické části autorka představuje různé teorie zabývající se problematikou morálky 

a jejími zdroji. V empirické části prezentuje vlastní kvalitativní výzkum, ve kterém nechala 

respondenty skupinových diskusí diskutovat nad několika příklady morálních dilemat. Závěry práce 

shrnují, ve kterých ohledech se argumentace seniorů a juniorů liší, a ve kterých je shodná. 

 Za nejcennější považuji empirickou část práce, která je systematická, zajímavá a jasně 

navazuje na deklarované cíle práce. Tyto cíle přitom nejsou nikterak banální, ale velmi aktuální a 

výsledky jsou podnětné. 

 Naopak teoretická část je trochu zkratkovitá. Nápad zkoumat odlišnost morálních 

argumentací právě mladých lidí a seniorů je intuitivně smysluplný, autorka ale již neuvádí 

konkrétnější argumenty, proč by generační perspektiva měla být zajímavá, nebo na základě čeho 

můžeme mezi těmito dvěma kohortami očekávat rozdíly. Otázce mezigeneračních vztahů jsou 

věnovány pouze dva obecné odstavce na straně 13. V těch chybí rozbor českého společenského 

kontextu, který by doplnil teoretická východiska, a ke kterému by bylo možné vztáhnout zjištění 

autorčina výzkumu.  

Přesto bakalářskou práci Soni Pilátové považuji za kvalitní. Pokud autorka při obhajobě 

dokáže odůvodnit význam studia právě mezigeneračních rozdílností v morálních argumentacích a 

prokáže znalost základního společenského kontextu, navrhuji hodnocení známkou výborně. 
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