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1. Obsah a struktura práce 

Téma práce je nosné, je mu věnována řada empirických výzkumů i teoretických studií, byť ne 

cílených na skupinu vedoucích pracovníků. Možná se mýlím, ale celkový dojem z práce mám 

takový, že byla psána v časovém presu, což se na kvalitě práce promítlo. V prvé řadě autorka 

zvolila dosti nešťastný způsob striktního oddělení obecné části práce od své výzkumné sondy. 

Jednotlivá témata jsou tak v práci probírána třikrát: poprvé v obecných souvislostech, podruhé ve 

výpovědích respondentů a potřetí v závěrečném zhodnocení (kap. 6). Je jasné, že některé soudy se 

opakují, některé se objevují jakoby náhle, bez předchozího ukotvení (společenská izolace – s. 67, 

zdravotní důsledky – s. 70). Skutečně nechápu, proč autorka nemohla tyto tři části spojit tak, aby se 

v práci objevily jen jednou. Práce by byla konzistentní a podstatně čtivější. 

 

2. Odborná úroveň 

I přes tuto zásadní připomínku je ovšem práce zpracována na velmi dobré odborné úrovni. Autorka 

prokázala dobrou orientaci v tématu i schopnost provést vlastní empirické šetření. Mám zde ovšem 

několik připomínek: 

Autorka ne vždy korektně pracuje se statistikami. Na s. 12 uvádí odkaz na statistiku EC a píše, že 

„Za starého člověka považují například v Nizozemí člověka nad 70 let. Oproti tomu v České republice 

je jako starý vnímán občan po dosáhnutí 59,5 let“. Zjevně jde o dvě různá hodnocení – prvním je 

obecný postoj společnosti, druhým průměrný věk. Jiným příkladem je údaj na s. 15, kde je prezentována 

úhrnná plodnost na úrovni nižší než 1,3. Ale to bylo na konci 90. let, v době nejvýraznější odložené 

porodnosti, od té doby se tato hodnota zvýšila až na 1,53 v roce 2014! 

Podobně i v případě empirických výzkumů pracuje autorka se staršími zdroji. Např. na s. 17 píše, že 

poslední výzkum zdravotního stavu populace (EHES) byl proveden v roce 2008 – není to pravda, 

poslední je z let 2014/2015 – viz SZÚ. 

V práci je několik diskutabilních tvrzení. Na s. 16 autorka píše, že „Rodina se už běžně skládá ze dvou 

výdělečně činných jedinců.“ Jenž tak tomu je už od konce války, od kdy u nás platí dvoupříjmový 

model. To, že se dnes výrazněji odkládá založení rodiny, není dáno příjmy, ale podstatně vyšší 

vzdělanostní úrovní žen, které si chtějí nejdříve založit profesní kariéru a teprve potom mít děti. 

Na s. 17 moc nerozumím kapitole nazvané „Zvýšený počet vdov a vdovců“ – samotný počet přece 

nic neříká, důležitý je podíl. Mám tomu rozumět tak, že se zvyšuje podíl vdov a vdovců v populaci? 

Patrně ano, což je dáno vyšším věkem dožití. 

Na s. 27 nerozumím tvrzení, že 70–90% podíl neformálních pečovatelů je „alarmující skutečností“. 

To je snad dobře, svědčí to mj. právě o intergenerační soudržnosti. V této souvislosti naopak 

autorka nezmiňuje jeden z nejvýraznějších pozitivních dopadů sendvičové generace, kterým je fakt, 

že děti jsou přímými účastníky péče o své prarodiče. Tuto zkušenost nemohou nikde jinde získat a 

bezpochyby je to jeden ze základních pilířů jejich pozdější péče o své rodiče. 

Pokud jde o vlastní výzkumnou sondu, ta je celkem v pořádku. Jen postrádám informaci, z jaké 

množiny autorka vybírala své respondenty. Na s. 50 je sice popsáno, jak je vybírala, ale už nikoliv 

z koho.  

 

3. Práce s literaturou 

Autorka v práci dostatečně využívá příslušnou odbornou domácí i zahraniční literaturu, třebaže 

převážně staršího data.  

 

4. Grafické zpracování 

Grafická stránka textu je standardní. 

 



 

5. Jazyková úroveň 

Práce je napsána celkem kultivovaným jazykem, občas se v ní ovšem najdou pravopisné (hlavně 

„děti byli“) příp. stylistické chyby.  

 

6. Podněty k rozpravě 

Rozpravu bych směřoval k vyjasnění role intergenerační péče o členy rodiny. Celý text práce 

působí v tomto směru ambivalentně – na jedné straně je podíl neformálních pečovatelů „alarmující 

skutečností“, na druhé straně je to zcela přirozená součást vícegeneračního soužití. 

 

7. Závěrečné hodnocení práce 

Doporučuji k obhajobě s hodnocením velmi dobře. 
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