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Konzultantský posudek na diplomovou práci Bc. Kateřiny Konrádové:  

„Vliv péče o nesoběstačného seniora na vztahy mezi rodinnými příslušníky“ 

 

Diplomová práce Kateřiny Konrádové „Vliv péče o nesoběstačného seniora na vztahy 

mezi rodinnými příslušníky pohledem hlavního pečovatele a jeho partnera“ je věnována 

mimořádně aktuálnímu a společensky závažnému tématu. Předkládá výsledek systematické 

badatelské práce autorky z období jejího  dvouletého působení ve výzkumném týmu 

k uvedenému tématu. Studie představuje uceleně zpracovaný odborný text založený na 

teoretickém rozboru i na vlastní empirické práci diplomantky.  

Diplomová práce Kateřiny Konrádové je členěna na úvod, teoretickou kapitolu (s.15-

30), metodologii a metodiku (včetně operacionalizace pojmů) (s.31-39), strukturovanou 

kapitolu věnovanou výsledkům zkoumání (s.39-86) a doporučení a závěry (s.87-91). Práce má 

bez příloh 98 stran textu a je důkladným zpracováním zadaného tématu. V úvodu projektu 

(s.8) diplomantka formuluje cíl práce: „… odhalit a hlouběji porozumět tomu, jaký vliv má 

péče o nesoběstačného seniora na vztahy mezi rodinnými příslušníky, jaké změny vnese tato 

nová situace do vztahů v rodině.“ Uvádí zde mimo následující otázky: „Jaké konflikty, 

neshody či spory se ve vztazích objeví? Jaké strategie jsou využívány při řešení konfliktů a 

jakým způsobem se vztahy v rodině dále vyvíjejí? Zapříčinila situace péče upevnění 

některých vztahů? V jakých aspektech?  

K dosažení cílů použila diplomantka především následující metody: samostatné 

analýzy z dat výzkumu Rodinná soudržnost v péči o seniora – výsledky focus groups a 

standardizovaného dotazníku a sekundární analýzu dat předchozího výzkumu věnovaného 

péči o seniory v rodině v rámci výzkumu sociální a kulturní soudržnosti (Musil a kol.) Celá 

práce je tedy komplexní teoreticko – empirickou studií s kombinovaných výzkumným 

designem. V kapitole 1.2. Teoretická východiska seznamuje Kateřina Konrádová 

s vymezením pojmů konflikt, a to obecně i v mezigeneračních vztazích, mezigenerační 

ambivalence, rodinná solidarita a rodinná soudržnost. Přitom systematicky seznamuje 

s názory odborníků v ČR i ve světové literatuře, jejíž velmi zevrubnou znalost bezesporu 

prokázala. Kateřina Konrádová si dobře poradila s nelehkým teoretickým diskursem 

problematiky v kontextu analyticky i fenomenologicky orientovaných sociologických prací, 

teoretických i opřených o rozsáhlé výzkumy. (s. 15 – 30).  
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Kateřina Konrádová vhodně kombinuje výsledky dosažené kvalitativními technikami 

skupinových a hloubkových rozhovorů s daty naměřenými v hlavním standardizovaném 

šetření. Základní napětí, které autorka v celé práci řeší je tvořeno trojicí pojmů – solidarita, 

konflikt, ambivalence. Ambivalenci přitom chápe v souladu se zahraniční literaturou jako 

„koexistenci pozitivních a negativních pocitů ve vztahu dospělých dětí k jejich rodičům“ 

(s.33). Měří ji, zcela v souladu s možnostmi analytické sociologie, jen nepřímo. Chápe 

ambivalenci v její subjektivní i objektivní rovině (s.38). Závěry z  jednotlivých analýz i 

celkovými závěry Kateřina Konrádová prokázala, že dovede pracovat i s velmi obtížnými 

problémy. Formulovala závěry týkající se jednotlivého druhu péče (domácí vs. 

institucionální) a závěry týkající se objektivních i subjektivních stránek ambivalence, citů, 

emocí i konfliktů. Cennou část studie představují také doporučení, která by mohla pomoci 

pečujícím rodinám (s.87-88). Práce je doplněna potřebnými přílohami a rozsáhlým 

reprezentativním souborem literatury. 

Diplomová práce Bc. Kateřiny Konrádové je významným příspěvkem k poznání 

komplikovaného jevu jakým je rodinná péče o seniory přinášející řadu pozitivních i 

negativních pocitů i reakcí na straně pečujících i opečovávaných seniorů.  

Práce má jasnou strukturu, je srozumitelná, logicky provázaná a splňuje formální 

pravidla i profesionální zvyklosti citování a odkazů. Je bez chyb a je řádně vybavena 

přílohami.  

Závěrem mi dovolte diplomovou práci Bc. Kateřiny Konrádové doporučit k obhajobě. 

Práci hodnotím jako výbornou z následujících důvodů: 

1. Diplomantka předložila k obhajobě cennou analytickou studii k vysoce závažnému 

společenskému problému.  

2. Kombinovala v ní teoretický rozbor, kvantitativní i kvalitativní výzkum a dospěla k dobře 

argumentovaným zjištěním, která mají význam jak pro sociologickou teorii zkoumaného 

jevu, tak i pro sociotechnická opatření, která by napomohla řešení závažného 

společenského problému. Závěry práce přinášejí splnění stanovených cílů.  
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Prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc.  


