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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?
Práce sice dodržuje základní strukturu (úvod – teorie – metoda – interpretace – závěr), ale 
jednotlivé části nenaplňují očekávání. Úvod jen velmi stručně uvádí čtenáře do studovaného 
problému a neargumentuje jeho význam. Teoretická část netvoří soudržný celek, skládá se z různých  
témat (psychologie, etika, sociologie), které spolu dostatečně nekomunikují. Metodologie je 
nesystematicky popsána, kritéria pro vznik skupin nejsou zdůvodněna, členové focus groups, místo, 
trvání, moderátorství apod. není popsáno. Chybí část zjištění, autorka hned po popisu metodologie 
přechází k interpretaci aniž víme, co vlastně zjistila? Interpretace ve světle teoretické části chybí. 
Závěr je velmi slabě argumentovaný a vyznívá do ztracena.

2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty?
Literatury celkově je dostatek, ale cizojazyčné minimálně. Čtenář se nedozví, jestli už podobné 
výzkumy někdo u nás či v zahraničí dělal nebo se jedná o první pokus.

3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich 
analýzy? 
Jak jsem již uvedl výše, průběh focus-groups je popsán jen částečně. Zvolenou metodu považuji za 
správnou a metodu analýzy rovněž. Určité momenty v kódování vypadají slibně, ale celkově je to 
trochu nepřehledné. Reflexe vlastní pozice v interview je jen dílčí.

4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a?
Za kvalitní považuji připravená kódovací a kategorizační schémata. Samotná argumentace zjištění 
a interpretace je nepřesvědčivá. Předpokládá, že člověk zná předkládané situace, že je obeznámen s  
klíčovými momenty, které situace vykazují a mám pocit, že dobře bych interpretaci porozuměl až 
tehdy, kdybych si přečetl veškeré přepisy.

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

6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?
Dobrá. Citace jsou formálně správné a nenarazil jsem na překlepy a formální nedostatky. Snad jen 
to, že práce postrádá titulní listy a začíná přímo úvodem.



7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké).
Na tomto místě bych rád ocenil, že autorka si zvolila náročné téma a snažila se ho vhodně uchopit, 
bez formalizujících zjednodušení (např. pouze na Kohlbergova stádia). Na druhou stranu 
pravděpodobně z časových důvodů nestihla práci dotáhnout do úplného konce, z interpretace a 
závěru je zřejmá časová tíseň při dokončování.

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce.
Autorka by měla při obhajobě precizně formulovat své výzkumné otázky a to, jakým způsobem na ně 
výzkum odpověděl. Nejen konstatovat, že se generace v něčem shodovaly a v něčem lišily, ale jaký 
to má vliv na jejich generační soužití. Práce je v tomto nejasná.

Celkové hodnocení práce:
Práce splňuje nároky kladené na bakalářskou práci, i když s jistými výhradami. Doporučuji ji k 
obhajobě s navrženým hodnocením dobře. 
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