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Bakalářská práce M. Halmlové se zabývá problematikou péče o děti a seniory z hlediska systému 

sociálního zabezpečení a z hlediska perspektivy žen (tzv. sandwichové generace), které tuto péči 

poskytují. Jedná se o téma, které postupně získává pozornost jak odborníků, tak tvůrců politik, 

z toho titulu je velmi aktuální.   

   

Cíle bakalářské práce byly jak popisné tak analytické povahy. Autorka popsala příčiny vzniku 

uvedeného fenoménu na pozadí zejména demografických trendů v ČR. Dále uvedla, jaké možnosti 

pro provádění péče (jak o seniory, tak o děti) nabízí současný systém sociálních dávek a systém 

sociálních služeb. V analytické části se zabývala zjištěními svého šetření mezi ženami, které pečují 

o své děti a rodiče. Cíle práce byly vzhledem k povaze bakalářské práce formulovány vhodně a byly 

rovněž adekvátně naplněny.   

 

Z metodologického hlediska se jedná o příklad institucionální analýzy a analýzu rozhovorů. 

Zvolený metodický přístup se jeví vhodný vzhledem k výzkumným cílům bakalářské práce. 

Autorka uskutečnila 6 polostrukturovaných rozhovorů s cílovou skupinou žen, jejichž kritéria 

výběru zvolila vhodně vzhledem k tomu, co o této skupině již víme. Jenom bych se pozastavila nad 

výběrem, který dle autorky probíhal „metodou sněhové koule“ (str. 11). Domnívám se, že spíše šlo 

o výběr úsudkem.  

 

Teoretická východiska zvolená autorkou – genderový aspekt v typologiích sociálního státu a 

mezigenerační solidarita – považuji za vhodná. Autorka s nimi ve své práci pracuje a vrací se k nim, 

i když jejich zhodnocení poněkud postrádám v závěru práce, který spíše odkazuje k výzkumnému 

šetření než k celé práci. Ráda bych však upozornila na jednu nesrovnalost, resp. neporozumění - na 

str. 14, 2. odstavec autorka uvádí, že Sainsbury se vyjadřuje k post-socialistickým zemím („sociálně 

kapitalistické národy“). Z doslovného znění v poznámce 6 (ang. „the social-capitalis nations“  je jasné, 

že nejde o bývalé post-socialistické země, ale o země charakteristické tzv. sociálním kapitalismem, tj. 

spíše země konzervativního typu sociálního státu. 

 

Moje zásadnější připomínky k předložené bakalářské práci se týkají dílčích nepřesností – aktuální 

znění Zákoníku práce obsahuje zákon č. 262/2006 Sb. a ne zákon č. 65/1965 (str. 8). Na str. 16 mělo 

být uvedené „internalizovaná hodnota“ místo „inercionalizovaná“. Na str. 27 (3. odstavec) autorka 

uvádí „Pro rodiče je často mateřský příspěvek významnou částí příjmu“, domnívám se, že mateřský 

příspěvek je chápán jako synonymum „rodičovského příspěvku“. 

 

V souvislosti s věcným zpracováním považuji za dílčí nedostatek práce neuvádění doslovných citací 

kurzívou a občasné ne úplně správné odkazování na zdroje, např. na str. 22 - (Rychtaříková, trendy, s. 

7). 
 



 

 

 

Uvedená bakalářská práce ve všech sledovaných aspektech splňuje požadavky kladené na tyto práce 

na ISS. Domnívám se, že Martina Halmlová ve své bakalářské práci prokázala teoretické i 

metodologické znalosti sociologické disciplíny, schopnost odborného vyjadřování a práce 

s odbornými texty. Z výše uvedených důvodů proto doporučuji práci přijmout k obhajobě a 

hodnotit ji známkou „velmi dobře“. 
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