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Zvolené téma je vysoce aktuální. V důsledku narůstajících demografických trendů stárnutí 

populace a odkládání početí prvního dítěte se bude zvyšovat i podíl osob střední generace, které 

budou pečovat současně o nesamostatné potomky i stárnoucí rodiče. Fenomén tzv. sandwichové 

generace s sebou přináší řadu výzev i pro tvorbu a implementaci sociální politiky v České 

republice.  

 

Cíle práce a jejich naplnění: Autorka si pečlivě definuje cíle práce, kterými jsou deskripce a 

explorace fenoménu sandwichové generace v kontextu sociální politiky, identifikace klíčových 

problémů, se kterými se příslušnice sandwichové generace potýkají a vysvětlení vzniku a vývoje 

tohoto fenoménu na pozadí demografických trendů. Cíle má autorka logicky provázány 

s výzkumnými otázkami. 

 

Metodický přístup: Autorka vhodně zvolila kvalitativní přístup – výzkumný design exploratorní 

případové studie. Předkládá propracovaný a pečlivě popsaný metodický přístup opírající se o 

relevantní metodologickou českou i zahraniční literaturu, kdy vhodně kombinuje analýzu 

dokumentů s dotazováním respondentů z cílové skupiny – žen, které pečují zároveň o potomky a 

starší rodiče.  

  

Obsah práce:  Autorka velmi zdařile konceptuálně ukotvuje svou práci v teorii sociálního státu 

z genderové perspektivy a hodnotách mezigenerační solidarity.  Autorka zde pracuje s relevantní 

českou i zahraniční odbornou literaturou a prokazuje schopnost zpracovat získané informace do 

kompaktního a logicky členěného textu.  

Dále se autorka věnuje vzniku a vývoji fenoménu sandwichové generace na pozadí demografických 

trendů, kdy pracuje jak s dostupnými statistickými daty, tak i s odbornou literaturou. 

Pátá kapitola je na základě studia odborné literatury a právních dokumentů věnována detailní 



 

 

 

analýze nástrojů sociální politiky ve vztahu sandwichové generaci žen. Autorka zde dokládá 

schopnost nejen načerpat velké množství informací, ale i kriticky hodnotit stávající politiku. 

Velmi oceňuji kapitolu věnovanou výsledkům vlastního empirického šetření. Autorka zde 

v kontextu výsledků předchozího „desk research“ identifikuje nejpalčivější problémy žen 

sandwichové generace. Zároveň se zde vymezuje vůči v úvodu představeným konceptuálním 

východiskům své práce. V závěru práce autorka shrnujícím způsobem zodpovídá výzkumné otázky. 

 

Formální úprava práce: Práce je psána kultivovaným odborným jazykem, studentka správně 

cituje. Po formální stránce je práce zpracována na velmi dobré úrovni, je přehledná a doplněná 

vypovídajícími tabulkami a grafy.  

 

Celkové hodnocení práce: Předložená bakalářská práce jako celek je důkazem solidního vhledu 

autorky do sledované problematiky, vypovídá o jejích analytických schopnostech, dovednosti 

odborné argumentace. Vzhledem k výše zmíněným skutečnostem doporučuji předloženou práci 

k obhajobě, navrhuji ji hodnotit jako „výbornou“.  

 

V Praze dne 7. 6. 2014          Mgr. Karolína Dobiášová 
                          
  


