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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? 

 

V úvodní části diplomantka formuluje cíle práce (s.17/18). Uvádí: „Cílem této práce bude zasadit 

téma citové solidarity do širšího kontextu mezigenerační solidarity, naznačit jeho specifika v situaci 

péče a následně v analytické části ukázat jaké faktory mají vliv na vzájemnou citovou solidaritu 

v rodinách pečujících o seniory.“ Uvádí pak hlavní oblasti, na které se zaměří. Významné je, že 

žádná z dosavadních prací věnovaných mezigenerační solidaritě nebo péči o seniory se nezaměřila 

specificky na citovou solidaritu.  Práce je vhodně strukturována. Závěry práce ukazují, že cíl práce 

byl splněn. 

 

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

 

Autorka používá velmi reprezentativní soubor především cizojazyčné literatury, mapuje však širší 

oblast tématu také v české literatuře. K citové solidaritě existuje však velmi málo pramenů česky. 

Diplomantka tedy pracovala jednak na základě obecnějších prací a také s využitím speciální 

zahraniční literatury. 

 

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

analýzy?  

 

Autorka využívá výsledky reprezentativního standardizovaného výzkumu, na jehož zpracování se 

jako členka týmu také podílela. Využívá relevantních mnohorozměrných metod analýzy dat (např. 

regresní model na str. 68nn) a konstruuje samostatně index citové solidarity, který přispěl také další 

práci výzkumného týmu. 

Autorka citlivě využívá také kvalitativní data sebraná v rámci výzkumu, což zlepšuje možnosti její 

interpretace. 

 

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

 

Hana Pacáková vychází ze známých teorií „emocionální vazby“, „reciproční teorie“ (equity theory) 

a „teorie závazku“. Na základě analýzy dat správně argumentuje a shledává především teorii 

emoční vazby, ale částečně i obě zbývající teorie do jisté míry vysvětlující zjištěné vztahy při péči o 



 

 

seniora a v citové solidaritě. Správně srovnává dva podsoubory – domácí pečující a pečující, jejichž 

senior je v institucionální péči.  

 

 

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

 

Autorka přehledně odlišuje zjištění zahraniční literatury, závěry několika českých šetření a vlastní 

závěry z analýz empirického materiálu výzkumu a zjištění jiných členů a členek týmu. 

 

 

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

 

Hana Pacáková správně cituje a odkazuje.  Její práce je srozumitelná, je vhodně strukturována a je 

psána jazykově a slohově čistě. V práci jsou však dvě nepřesnosti: jednak na str, 33 mylně uvádí 

citaci Brody 1985 jako by autorka byla muž. A druhá nepřesnost se týká výběru, kdy na str. 72 

„přehodila“ věkové limity pro muže a ženy. Správně má být: „muži nad 74 let“ a „ženy nad 79 let“. 

 

 

7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké). 

 

Hana Pacáková připravila z podstatných analytických částí diplomové práce kapitolu do 

připravované společné publikace Jeřábek a kol.: Mezigenerační solidarita v péči o seniory. Navíc 

v recenzovaném časopise Kontakt je přijat její článek „Citová solidarita v rodině“, který napsala 

spolu s Romanou Trusinovou. Tato stať je také založena na její diplomové práci.  

 

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

 

1. Hana Pacáková by měla představit možné teorie, podle nichž probíhá citová solidarita v českých 

rodinách.  

 

2. Dále by Hana Pacáková mohla představit zajímavý výsledek kvalitativní analýzy využívající 

četnost slov uváděných respondenty v jejich charakteristice vztahu k seniorovi (str. 60). 
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