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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? 
Lenka Faltusová uvádí cíle své práce až na začátku své metodologické kapitoly na str. 34. 
Pokud byly výzkumné úlohy skutečně formulovány až v této fázi práce, není to dobře, neboť 
formulace úloh podmiňuje využití teorií. Autorka si klade tři výzkumné otázky: a) jak dobře 
znají junioři každodennost seniorů (v různých dimenzích každodennosti)?; b) jak dobře znají 
senioři každodennost juniorů (v různých dimenzích každodennosti)?; c) podle dosavadní 
literatury a zjištění výzkumu, podporují nebo brání tyto vzájemné znalosti přechod seniora do 
institucionální péče? (str. 34) Otázky a) a b) jsou formulovány poměrně deskriptivně. Autorka 
věnuje teoretickému rozboru problematiky každodennosti, péče o seniory i otázkám generací 
velmi mnoho pozornosti na prvních 31 stranách své diplomové práce (s.3-33). Tato teoretická 
část práce vytváří podmínky pro zodpovězení prvních dvou otázek. V závěrečné diskusi na 
str. 66 – 68 je zvládnuta deskriptivní odpověď na první dvě otázky. V další části práce se 
autorka věnuje metodám (s.34-43), výsledkům (s.44-65), diskusi (s.66-69 a závěru (s.70). 
V žádné z těchto částí však nenajdeme jasnou srozumitelnou odpověď na třetí výzkumnou 
otázku. Tvrzení na str.70, že se autorce podařilo odpovědět na třetí otázku, není podpořeno 
rozborem. Dokonce v diskusi sama píše: „Otázkou tedy zůstává, zda senioři, kteří se 
domnívají, že jsou jejich junioři vytíženi a nemají žádný volný čas … budou očekávat, že se  
o ně v případě potřeby junioři postarají.“ (str. 68) 
Nemožnost třetí odpovědi je způsobena nedostatečnou koceptualizací úlohy a chybně 
provedeným výběrem respondentů.  Cíl je tedy splněn jen částečně. 

2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné 
texty? 
Autorka využívá dostatečné množství relevantní, převážně zahraniční, literatury. Bohužel 
však v této literatuře přehlíží důležité aspekty prezentovaných teorií. Teorie mezigenerační 
solidarity V. L. Bengtsona je šestidimenzionální. Autorka například normativní solidaritu 
nahrazuje příklonem k pojetí Garfinkela (s.9) a uvádí, že: „… představa každodennosti u 
respondentů v mém výzkumu bude značně ovlivněna právě jejich vlastními normami a 
hodnotami, a tím pádem i představou toho, co je morální, tudíž „běžné“ a „normální.“ (s. 9). 
To však není představa normativní solidarity klíčových autorů mezigenerační solidarity, jak ji 
známe z třicetilet řešení těchto otázek. V teoretické části práce je sice často citován výzkum 
mezigenerační solidarity v péči o seniory (Jeřábek a kol. 2013), vynechány jsou však 
podstatné kapitoly 7, 8, 11, 17 a 20. V nich, ale nejen v této publikaci, je opakovaně 
zdůrazněno, že důvodem rodinné péče nejsou jen citové vazby, ale jsou to především 
zodpovědnost, hodnoty, normy, motivace, altruismus (kap. 7, 8). Klíčem k zodpovězení třetí 
otázky by tedy velmi pravěpodobně byl výběr zkoumných dvojic: senior - junior tak, aby byly 
vybrány rodiny, : „…jejichž senioři potřebovali významnou, většinou pravidelnou pomoc 
z důvodu svého věku a nesoběstačnosti.“ (Jeřábek a kol. 2013: 239-240)  Autorce předložené 
diplomové práce mohlo být vodítkem i tvrzení v závěru knížky, že: „… vzorce pravidelností, 



 

 

 

které je možno prokázat, platí jen za situací, kdy v rodinné síti existuje silná potřeba 
mezigenerační pomoci.“ (tamtéž. s.276)    

3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod 
jejich analýzy?  
Autorka sama provedla 4 dvojice polostandardizovaných rozhovorů. Pečlivě je nahrála, 
přepsala a zodpovědně analyzovala. V příloze je správně uvedena struktura rozhovoru. Data 
však, z důvodů uvedených v předchozí části posudku, nemohou odpovědět na třetí otázku, 
protože žádný ze čtyř seniorů nevyžaduje osobní péči, neosobní péči, a dokonce ani 
podpůrnou pomoc. Takže ani „junioři“ nejsou vystaveni potřebě o tom přemýšlet. 

4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a? 
Lenka Faltusová se soustředila na podrobný rozbor vnímání každodennosti (vzájemný mezi 
seniory a jejich juniory). K potřebné síle argumentů, které by jí pomohly učinit závěry ke třetí 
položené výzkumné otázce, jí chybí data o tom, jaká je míra altruismu, odpovědnosti, pocitů 
povinnosti juniorů ke svým seniorům. Neptala se jich ani, za jakých okolností by byli ochotni 
se o své seniory postarat, a kdy již ne, kdy by je přenechali institucionální péči. Samozřejmě 
by bylo lépe zkoumat seniory, kteří pro své stáří a zdravotní stav (index BADL) vyžadují péči, 
a v konfrontací s touto potřebou zkoumat jejich juniory. Avšak ani „potenciální dotaz“,  nebyl  
využit.  

5. Jsou v práci autorova/autorčina  tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění 
převzatých? 
Ano. Rozlišení je přesvědčivé. Při rozboru každodennosti je vše v pořádku.  

6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?      
Práce je napsáno srozumitelně a čtivě. Odkazy na literaturu jsou provedeny předepsaným 
způsobem. Z hlediska mluvnice se opakovaně objevily tvaroslovné chyby – chybné užití 
vztažných zájmen (např. jejich místo svým) (s.6 3x, s 8 2x, s.25 3x, s.29, s.37, s.39, s.45) a 
někde i chyby v interpunkci (ss.10, 12, 25, 69). 

7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li 
jaké). 
Diplomová práce je zpracována velmi pečlivě a její silnou stránkou je dosti rozsáhlá a sevřeně 
napsaná teoretická kapitola. Avšak evidence, k níž autorka dospěla, není patrně dostatečná 
k provedení jednoznačnějších závěrů. Přitom nejde o počet respondentů, ale o jejich chybný, 
nijak teoreticky neopodstatněný, výběr. Autorka se o obhajobu výběru rodin ani nepokusila.    

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

1. Pokud si myslíte, že tomu tak je, pokuste se obhájit, že jste zodpověděla třetí 

výzkumnou otázku, kterou jste si položila.  

2. Jak byste upravila pro příští výzkum výběr respondentů (konverzačních partnerů a 

partnerek) abyste dosáhla přesnějších výsledků?  

3. Jaké otázky byste přidala, abyste mohla rozhodnout svou třetí výzkumnou otázku?  

Celkové hodnocení práce: 

Diplomovou práci studentky Bc. Lenky Faltusové z výše uvedených důvodů hodnotím 

stupněm  "velmi dobře – D“, v případě úspěšné obhajoby "velmi dobře – C“. 

Datum: 22. ledna 2018   
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