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 Kritérium hodnocení Hodnocení  

1 – 10 bodů *) 

1. Formulace cílů (cíle jsou jasně formulované a adekvátní typu  
a charakteru práce). 

8 

 

2. Prostředky k dosažení cílů (použité metody jsou vhodné vzhledem 
k cílům a dalším parametrům práce).  

8 

3. Postup řešení (postup zpracování odpovídá zvoleným cílům a metodám 
práce, text je jasně a logicky strukturován).  

8 

4. Splnění cílů (cíle práce byly splněny v přiměřeném rozsahu a na úrovni, 
která odpovídá charakteru práce). 

6 

5. Orientace autora v pojednávané problematice (práce odráží znalost 
relevantních pramenů a literatury). 

6 

6. Originalita zpracování (práce vykazuje prvky, které svědčí o tvůrčím 
zaujetí autora a o jeho samostatném uvažování o řešené problematice). 

7 

7. Obsahová náplň (volba obsahových prvků práce je relevantní, jsou 
postiženy jejich vzájemné vazby a souvislosti a obsah vytváří logický celek). 

8 

8. Úroveň jazykového projevu (pravopisná a stylistická úroveň odpovídá 
nárokům na bakalářskou práci, terminologie je korektní a jednotná). 

8 

9. Práce s informačními zdroji, dodržení formálních pravidel (zdroje 
v přiměřeném množství jsou vhodně zvoleny a správně citovány a 
interpretovány; práce má náležitou úpravu a respektuje příslušné normy). 

6 

10. Přínos práce (výsledky práce mohou nalézt konkrétní smysluplné 
uplatnění v teorii či praxi daného oboru). 

6 

*) 1 bod vyjadřuje nejnižší možnou úroveň splnění daného kritéria, 10 bodů nejvyšší možnou úroveň 

 
Otázky k obhajobě  

1. Jaký je rozdíl mezi mladými lidmi, žáky a studenty SŠ a VŠ (strana 7: „Cílem bakalářské 

práce je zjistit, jak mladí lidé, žáci a studenti střední a vysoké školy, ….“. 

2. Vysvětlete, jak jste stanovila 70% návratnost dotazníků od žáků ze SŠ?  

3. Objasněte své tvrzení v abstraktu: „Pomocí znalostních otázek autorka zjistila, že drtivá část 

žáků a studentů má správný přehled o tom, co …“ 

4. K obhajobě je nutné si připravit v tištěné i elektronické podobě (ve formě Errata) opravený 

hlavní cíl a dílčí cíl č. 1, 2. 

Poznámky - V abstraktu autorka práce uvádí, že: „Pomocí znalostních otázek autorka 

zjistila, že drtivá část žáků a studentů má správný přehled o tom, co ….“. Jak 

k tomu tvrzení autorka práce došla? 

- Hlavní cíl mohl být lépe formulován. Studentka měla v práci jasně 

(srozumitelně) uvést, co zahrnuje označení (spojení) „vnímají celkově 

homosexualitu“ (strana 33). 

- Vedoucí práce není srozumitelné, dle čeho stanovila autorka práce 70% 

návratnost u dotazníkového šetření od žáků SŠ, proto, prosím, k obhajobě 

přineste všechny vyplněné dotazníky.  

- Studentka nesprávně vyhodnotila hlavní cíl a dílčí cíl č. 1, 2. Autorka 

nevyhodnocovala vnímání žáků, ale pouze počet odpovědí.  

- Doporučení má vyplývat z dotazníkového šetření.  

Zdeňka HUBÍNKOVÁ 

Názory žáků a studentů vybrané střední a vysoké školy na homosexualitu, 

registrované partnerství a osvojení dítěte 

PhDr. Jaroslava HANUŠOVÁ, Ph.D. 



- Autorka nedodržela přiměřený poměr mezi tištěnými a internetovými zdroji 

(15 tištěných x 9 internetových zdrojů). 

 

 

Celkové hodnocení  **) Práci splňuje podmínky kladené na závěrečné práce v daném oboru.  

 

Datum a podpis autora posudku bakalářské práce: 10.5.2019 PhDr. Jaroslava Hanušová,PhD. 


