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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?
Předmětem diplomové práce Evy Neubauerové jsou mezigenerační vztahy v širší rodině, která se
nachází v situaci osobní péče o nesoběstačného seniora. Cílem je popsat a vysvětlit mocenskou
dynamiku v pečujících rodinách (s.3). Konkrétním cílem analytické části práce je zodpovězení
dvou výzkumných otázek: 1) Za jakých okolností se aktérům péče daří vyjednat role a za jakých
okolností se to nedaří? Jak se přijetí či nepřijetí rolí projevuje ve vyjednávání? 2) Jakým způsobem
se aktéři péče prosazují ve vzájemném vyjednávání? (s.33) Autorka cílevědomě směřuje ke splnění
svých cílů a postupně je naplňuje. Práce je rozčleněna na teoretickou a analytickou část a zakončena
třístránkovými závěry. Odpovědi v závěrech práce odpovídají na položené výzkumné otázky a
práce tak plní své cíle.
2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty?
Autorka využívá rozsáhlou jak českou, tak zejména velmi vhodně zvolenou potřebnou zahraniční
literaturu. Zahraniční studie tvoří přímo prameny k teoretickým základům její diplomové práce.
Česká literatura je pokryta zevrubně. Práce s literaturou svědčí o porozumění obtížné problematice i
o hlubokých znalostech autorky v tématu.
3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich
analýzy?
Ing. Eva Neubauerová provedla devět vlastních rozhovorů s dcerami, které všechny pečují o svou
matku. Vzhledem k dobré teoretické připravenosti a zacílení rozhovorů na přímé pečovatelky
v osobní péči se jedná podle mého názoru o kvalitní empirický materiál pokrývající zkoumaný
okruh problémů. Popis a analýza dat jsou vedeny vhodně zvolenými kvalitativními metodami na
základě podrobně rozpracovaného scénáře individuálních rozhovorů (je uveden v příloze).
4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a?
Argumenty použité v diplomové práci Ing. Evy Neubauerové jsou přímo spjaty s položenými
výzkumnými otázkami a přirozeně vyplývají z teoretické části práce. Jsou získány analýzou
hloubkových rozhovorů a podpořeny výsledky výzkumů popisovanými v literatuře, na niž autorka
správně a přesně odkazuje. Jedna nepřesnost v interpretaci převzatých pojmů je však na str. 9, kdy
diplomantka „ztrátu soběstačnosti“ vyjadřuje „intenzitou poskytované péče“, což neplatí obecně.
Indexy IADL a BADL vyjadřující potřebu pomoci resp. míru nesoběstačnosti však používá správně.

5. Jsou v práci autorova/autorčina tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění
převzatých?
Ano. Rozlišení je přesvědčivé.
6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?
V práci nejsou gramatické chyby ani překlepy. Je velmi přehledně strukturována. Myšlenkově je
bohatá, jazykově srozumitelná a ve vyjadřování přesná. Odkazy na literaturu jsou provedeny
předepsaným způsobem podle normy.
7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké).
Diplomová práce Ing. Evy Neubauerové si klade velmi promyšlené výzkumné otázky, jimž se české
výzkumy dosud nevěnovaly. Navazuje na zahraniční výzkumy a využívá sofistikované teorie
mocenské nerovnováhy v rodinách, a to ve specifické situaci, kdy dospělá dcera pečuje o svou
nesoběstačnou matku. Autorce se podařilo nejen potvrdit teoretické koncepty Verna L. Bengtsona a
Karen Pyke, ale také „rozšířit vnímání fáze organické sociální soudržnosti na vztah pečujícího a
opečovávaného, a to pomocí konceptu obratu rolí“ a také vhodně „konceptualizovat mocenskou
nerovnováhu a rozlišit ji od nerovnováhy sil.“ (s. 82) Studie Evy Neubaerové je příkladem kvalitní
teoreticko-empirické diplomové práce přinášející vlastní nové poznatky. Je založena na důkladné
znalosti teorií, jejich správném využití i na citlivé analýze vlastních empirických dat.
8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce.
1. Vysvětlete prosím na příkladech z pečovatelské rodiny pojem „mocenská nerovnováha“!
2. Vysvětlete potřebu „obratu rolí“ při péči. Jak se projevuje mocenská nerovnována
v případech nedokončeného obratu rolí!?
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