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Cíl práce: Cílem práce autorky bylo nastínit rodinu dnešní doby, její typologii podle 
funkčnosti, včetně zátěže, jako jedny z determinant výchovných stylů dítěte, což je 
autorkou završeno rozborem podílu mužské složky.  
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1. Kritéria hodnocení práce: 

 
 Výborně Velmi dobře Vyhovující Nevyhovující 

Stupeň splnění cíle  X   

Vyváženost teoretického výkladu     
a praktického řešení, návaznost 
jednotlivých kapitol a podkapitol 

 
  X  

Práce s odbornou literaturou, (citace, 
parafráze, dodržení citační normy)  X   

Adekvátnost použitých metod        
při zpracovávání tématu   X  

Hloubka provedení analýzy           
(ve vztahu k tématu)   X  

Úroveň formálního zpracování 
(členění práce, text, grafy, tabulky, 
poznámkový aparát, přílohy)  

 
  X  

Jazyková úroveň (pravopis, 
stylistika, práce s odborným 
jazykem) 

 
  X  

 
Hodnocení práce u jednotlivých kritérií označte v tabulce křížkem. 



 
2. Slovní hodnocení  

V podstatné části práce je podán rozbor manželství a nesezdaného soužití. Není zde 
vynechán rozdíl mezi civilním a církevním sňatkem. U kohabitace autorka uvádí 
procentuální zastoupení v jednotlivých krajích – zmiňován je ústecký, karlovarský kraj a 
Praha, což je zde dáno hustotou obyvatelstva, u ostatních to přivádí k úvaze, že je zde 
určitá souvislost s negativními sociálními jevy. 
Bakalářská práce je rešerší, ve snaze podchytit širokou problematiku soužití ženy - muže. 
Zajímavá jsou statistická data nastiňující současnou situaci. 
Seznam použité literatury obsahuje pouze 9 titulů! 
Otázky k obhajobě: 
Kapitola zabývající se typologií problémově zatížených rodin není citačně podložena. 
Proč? 
Musí být perfekcionistická rodina rozmazlující? Proč to tak vidíte? Vysvětlete. 
Kam až se posunula věková hranice uzavírání sňatků v současnosti? 
Jaký podíl má na volbě soužití formou kohabitace muž-partner? 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Absolventská práce je     doporučena k obhajobě. 
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