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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 zřetelně formulován. Zkoumaný problém je na základě teoretické literatury i přehledu 

řady výzkumů podrobně rozebrán a doveden do konkrétních výzkumných otázek, které jsou 

zformulovány s ohledem na výzkumný projekt Rodinná soudržnost v péči o seniora. Závěry 

vycházejí z vlastních analýz dat a dávají argumentačně přesvědčivé odpovědi na polržené 

výzkumné otázky. Práce je přehledně a logicky strukturovaná. 

 

2. Opírá se autorka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty? 

 

Autorka se opírá o rozsáhlou literaturu, využívá jak české, tak cizojazyčné prameny.  

 

 

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

analýzy?  

 

Myslím, že by analyzovaný soubor měl být více kriticky rozebrán a zhodnocen s ohledem na 

řešenou problematiku. Jakou část populace, která má v širší rodině seniory, zahrnuje? Zda samotná 

účast ve výzkumu již nepředznamenala určité chování a postoje v péči o seniory? Například 

základní zjištění, že citová složka, která byla určitým způsobem operacionalizovaná jako vzájemná 

komunikace a zájem, převládá, automaticky nevyplývá z toho, že většina dotázaných se stará o své 

seniory ve své domácnosti.  

 

Autorka velice často porovnává svoje výsledky a závěry s výsledky jiných výzkumů a většinou 

konstatuje, že jsou shodné, či velice podobné. Působí to tak, jako by stále obhajovala validitu 

vlastních dat. Myslím, že o to by ve srovnáních nemělo jít. Podle mne by se měly hledat odpovědi 

na otázky, zda v oblasti péče o seniory existují určitá národní specifika (v případě mezinárodních 

srovnání), či specifika spojená se složením zkoumaného vzorku (v případě národních srovnání).  

  

Určitá výhrada ke zpracování: považuji za mylně argumentovanou konstrukci indexu citové 

reciprocity (index je na str. 57, konstrukce odkazuje kapitolku věnovanou operacionalizaci a 

výsledek faktorové analýzy příslušné baterie). Samotný index vzniká součtem položek – s kladným 
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znaménkem se načítají hodnoty položek z prvního faktoru, se záporným položky z druhého faktoru. 

Přitom výsledkem faktorové analýzy jsou dvě nezávislé dimenze – ty prostě jednoduše sečíst nelze, 

ale je třeba provést nějakou jejich kombinaci. Pokud by index byl obhajován jako logický konstrukt 

vyplývající z konstrukce baterie, tak bych jej bez větších problémů přijal. 

 

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

 

Kvalita argumentů je podmíněna kvalitou dat z výzkumu, který autorka zpracovává. Jak už jsem 

uvedl výše, vyšetřený vzorek měl být podroben věcné diskusi, jak se jeho parametry mohou 

promítnout do výsledných zjištění.  

 

 

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

 

Ano, je i doloženo čestným prohlášením spoluautorky, že ty části, které autorka přejímá 

z připraveného společného článku, jsou jejím autorským přínosem. 

 

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

 

Úroveň odkazového aparátu je na vyšší standardu. Autorka prokazuje velkou pečlivost jak při citaci 

z textů, tak z datových zdrojů (při přejímání tabulek). 

 

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

 

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

 

-Jaký vývoj v oblasti péče o seniory předpokládáte v budoucnosti. Jak se projeví proměny rodiny? 

Jak je bude vyvíjet institucionalizovaná péče?  

-Jaká část rodin se o své seniory nestará? Jak by bylo možné zkoumat problém „nesolidarity a 

rodinné nesoudržnosti“? 

 

Celkové hodnocení práce: 

 

Práce tvoří kompaktní celek. Autorka prokázala, že se v problematice dobře orientuje, a to jak 

v oblasti teoretických konceptů, tak v oblasti výzkumů, které se danému problému u nás i ve světě 

věnovaly. V práci postrádám určitou kritickou reflexi šetření. 
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