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1. CÍL PRÁCE (uveďte, do jaké míry byl naplněn): 

 
Cílem práce je „bližší porozumění genderově odlišnému prožívání zkušenosti prázdného 
hnízda“ (pp. 1). Autorka přitom nahlíží zkušenost odchodu dětí z domova v kontextu jejich 
předešlých rodičovských biografií a ptá se po tom, zda muži a ženy tuto zkušenost vnímají 
odlišně s ohledem na jejich volný čas. Domnívám se, že práce své zadané cíle plní.  
 
 
2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita teoretické a vlastní práce,   

vhodnost příloh apod.): 

 
Práce se zaměřuje na (potenciálně) odlišné prožívání rodičovské biografie a mezníků s ní 
spojených – především na odchod dětí z domácnosti rodičů. Jedná se o téma poměrně 
široké, čemuž odpovídá i jistá „rozkročenost“ práce. Autorka si dobře uvědomuje, že bez 
studia předchozí zkušenosti rodičovství nelze pochopit ani význam, které muži a ženy 
přiřazují odchodu dětí z domova. Její práce tak sleduje nejen samotnou tranzici prázdného 
hnízda, ale rovněž předchozí rozdělení péče v rodinách či další výrazné tranzice dopadající 
na trávení volného času. Práce je vhodně ukotvena v paradigmatu životních drah. Autorka 
nejprve diskutuje výchozí principy tohoto přístupu, kterého se úspěšně drží i v následující 
analýze. Druhou výraznou osu tvoří důraz na genderovanost role rodiče a rozdílné dopady 
přítomností dětí v rodině na volný čas mužů a žen. Analytická část vychází z kvalitativního 
výzkumu, v jehož rámci bylo dotazování 10 participantů/tek (5 mužů a 5 žen), jejichž děti se 
osamostatnily v rozmezí 2-5 let před rozhovorem. Považuji za vhodné, že autorka dotazovala 
4 rodičovské páry (a pak v analýze rovněž s tímto faktem pracuje – tj. porovnává, jakým 
způsobem stejnou zkušenost vnímají různě oba partneři) i muže a ženu, kteří prošli 
rozvodem. Samotná analýza je pečlivě provedena. Autorka mapuje významné mezníky 
v rodičovské biografii, proměnu volného času a následně samotné prožívání odchodu dětí 
z domova. Kapitoly věnované samotné zkušenosti prázdného hnízda považuji za 
nejzdařilejší a nejjasněji zacílené. Stylistická stránka práce působí bohužel trochu rozvláčně 
a vyžaduje větší soustředění při čtení – tento aspekt práce ale připisuji spíše stylu psaní 
autorky a nepovažuji ho za něco, co by kvalitu práce výrazněji snižovalo.  
 
3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, grafická úprava,  



přehlednost členění kapitol, kvalita tabulek, grafů a příloh apod.): 

 

Formální stránka práce je dobrá. V práci s literaturou a odkazy nespatřuji žádná pochybení. 
Text je pečlivě naformátování. Na závěr práce jsou zařazeny vhodné přílohy ilustrující 
průběh výzkumu a analýzy.  

 
4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z diplomové práce, silné a slabé stránky,  

 originalita myšlenek apod.): 
 

Jako vedoucí této práce jsem měla možnost poznat Martinu Novotnou jako studentku, která 
ke svému výzkumu a práci na bakalářské práci přistoupila velmi zodpovědně. Tento její 
přístup mě ostatně motivoval i k tomu nabídnout ji spolupráci na mém vlastním 
výzkumném projektu. Domnívám se, že předkládaná práce, i přes její dílčí nedostatky, 
představuje kvalitní bakalářskou práci. Oceňuji především autorčin přístup k výzkumu a 
velkou pozornost, kterou věnovala analýze kvalitativních dat (práce kombinuje narativní 
analýzu s tematickou analýzou). Práce sice na některých místech působí rozvláčně – to je 
ale dle mého názoru dáno přístupem, který autorka zvolila (paradigma životních drah), 
který ji nutně vede k tomu nahlížet na zkušenost prázdného hnízda v kontextu předešlé 
životní zkušenosti. Jako celek práci hodnotím pozitivně. 

 
 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až  

   tři): 
 

Dana Sýkorová si ve své m výzkumu na téma prázdného hnízda klade otázku, zda se 
odchod dětí z domova stává pro rodiče spíše šancí nebo břemenem. Jak byste na základě 
vašeho výzkumu odpověděla na tuto otázku vy?  
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA (výborně, velmi dobře, dobře, nedoporučuji k obhajobě):  
 

Práci doporučuji k obhajobě a hodnocením stupněm výborně.  
 
Datum: 24.5.2017          
            
     Podpis: 
 


