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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? 
 
Autorka vychází z Bengtsonova modelu, včetně jeho teoretických předpokladů a chce 
v českém kontextu zmapovat jaké jsou normativní předpoklady neformální péče o seniory a 
jaké jsou specifické projevy normativní solidarity. Z hlediska strukturace práce mi ale chybí 
ukotvení vedle kvantitativně orientovaných prací i v kvalitativně orientovaných studiích. Tato 
kontradikce pak prochází celou prací včetně jejích závěrů. Autorka rozhovory v zásadě 
využívá k tomu, aby ilustrovala již známé teoretické koncepty, nicméně je svým výzkumem 
nerozvíjí. Jako zárodek potenciálně zajímavé problematizace považuji postřeh, že lidé se o 
tom, zda budou pečovat často programově nerozhodují, ale do situace se postupně vžívají, a 
dimenzi povinnosti jako klíčové kategorie. Ve svých závěrech pak ale autorka uplatňuje 
logiku kvantitativního zkoumání. V závěru píše: „Na to, zda je osobní péče v rodině 
povinností nebo na rozhodnutí každého, se názory různí nezávisle na skupině,“ ale právě 
různost je to, co by nás v kvalitativním výzkumu mělo zajímat především. Autorka dále 
zmiňuje důležitost rozlišení na dimenze felt obligation a filial responsibility, ale již se 
nevěnuje tomu, jakou roli tyto koncepty či dimenze hrají ve vyprávěních jejich respondentů a 
jak jsou relevantní v jejich světech.  

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

texty? 
 
Autorka využívá české i anglické texty. Je škoda, že autorka teoreticky neopouští prostor 
vymezený projektem Mezigenerační solidarita v péči o seniory. Z českého prostředí 
nezmiňuje například práce Lucie Vidovičové či Lucie Galčanové. Teoretické pojetí norem a 
solidarity pojímá jen velmi zběžně. Nejmladším zmiňovaným sociologickým teoretikem je 
Talcott Parsons. Přitom posunutí teoretické perspektivy k novějším proudům tematizující 
vztah sociálních struktur a praxe by práci mohlo pomoci nahlédnout téma novější 
perspektivou. Jak jsem již uvedl, tak v práci nejsou zmíněny žádné kvalitativní studie věnující 
se péči o seniory.  

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

jejich analýzy? 
 
Autorka přehledně popisuje svou metodologii. Provedené rozhovory jsou obsaženy v příloze 
a poskytují dobrý materiál ke studovanému tématu. Autorka projevila schopnost se vyrovnat 
s tímto složitým tématem a získat zajímavé výpovědi. Popis metodologie je přehledný.  
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4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a? 
 

Autorka podle mého soudu chápe rozhovory až příliš pozitivisticky. Z toho, že respondenti 
vzpomněli, že se o někoho starali v dětství, nelze potvrdit, ani vyvrátit mezigenerační přenos 
vzorců péče. Jde spíše o to, že respondenti artikulují tuto péči jako součást své biografie – 
tedy toho, jací jsou, případně jako důležitou hodnotu rodinné identity. Obdobně na základě 
biografického rozhovoru nelze tvrdit, že pečující měl k někomu v dětství silný citový vztah. 
Autorka v analýze také pomíjí genderový aspekt problému, což je také důležitá dimenze, i 
z hlediska normativních očekávání spojených s genderovanými rodinnými rolemi. Naopak, je 
otázkou, zda se vůbec víra mohla vzhledem k velikosti vzorku a sekularitě české společnosti 
nějak projevit.  

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

převzatých? 
 
Práce splňuje nároky kladené na diplomovou práci.  

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

 
Práce je psaná jasně a srozumitelně. Odkazový aparát je v souladu s požadavky na tento typ 
prací.  

 
7. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

 
Jak by autorka na základě svého výzkumu redefinovala konceptualizaci normativní dimenze 
v původním modelu?  
Existují podle autorky nějaký rozdíl mezi společenskou a rodinnou normou? 

 
Celkové hodnocení práce: 
 
Autorka ve své práce zpracovala zajímavé téma a dala dohromady nosný korpus biografických 
dat. V práci postupuje systematicky a struktura práce je přehledná. Na druhou stranu 
k rozhovorům přistupuje nekriticky a využívá je jen k ilustraci teoretických konceptů. Sesbíraná 
data nevyužívá k tomu, aby nově rozpracovala teoretické koncepty, problematizovala je či je 
vztáhla k českému kontextu. Z výše uvedeného navrhuji práci ohodnotit jako velmi dobrou.  
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