Posudek vedoucího bakalářské práce
Jméno studenta/ky: Vendula Habová
Jméno vedoucího bakalářské práce: Mgr. Jana Poláčková
Téma práce: Rozvod a jeho vliv na dítě
Cíl práce: Přiblížit teoretické poznatky o rodině a rozvodu a jeho dlouhodobém vlivu na
dítě, jak se lidé vyrovnávají s rozvodem rodičů

1. Kritéria hodnocení práce:
Výborně

Velmi dobře

x

Splnění cíle
Samostatnost studenta
při zpracovávání tématu
Vyváženost teoretického výkladu
a praktického řešení, návaznost
jednotlivých kapitol a subkapitol

x
x

Práce s odbornou literaturou, (citace, x
parafráze, dodržení citační normy)
Adekvátnost použitých metod
při zpracovávání tématu
Hloubka provedení analýzy
(ve vztahu k tématu)
Úroveň formálního zpracování
(členění práce, text, grafy, tabulky,
poznámkový aparát, přílohy)
Jazyková úroveň (pravopis,
stylistika, práce s odborným
jazykem)

x
x
x
x

Hodnocení práce dle jednotlivých kritérií označte v tabulce křížkem.

2. Využitelnost výsledků práce v praxi, popř. v teorii:
průměrná

Vyhovující

Nevyhovující

3. Poznámky, připomínky k práci a otázky k zodpovězení při obhajobě:
Aktuální a diskutované téma, využitelné pro praxi.
Teoretická část kvalitně, pečlivě zpracována, kapitoly logicky řazeny.
Bylo využito velké množství odborných zdrojů.
Výzkumná část- výborně zpracovány výsledky šetření, tabulky a komentáře.Zajímavě
rozpracované a výborně interpretované kazuistiky, na odborné úrovni. Zdařilé otázky pro
polostrukturované rozhovory s 6 respondenty.
Cíl práce byl splněn.
1/ Jak byste mohla práci využít v praxi?
2/ Co Vás při její tvorbě nejvíce překvapilo?
3/ Uveďte Váš názor na střídavou péči o děti, výhody, nevýhody.
4/ Jaký je Váš postoj k registrovanému partnerství a adopcím dětí homosexuálními páry?
5/ V čem Vy sama vidíte příčinu toho, že se u nás zhruba každé druhé manželství rozvádí?
6/ Jaký je Váš názor na tzv. zálohované výživné od státu?

4. Bakalářská práce je

doporučena k obhajobě.

5. Navržený klasifikační stupeň: výborně – velmi dobře
(výborně – velmi dobře – dobře – nevyhověl/a)

V Praze dne 7.5.2019

Mgr. Jana Poláčková
podpis vedoucího bakalářské práce

