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 Kritérium hodnocení Hodnocení  

1 – 10 bodů *) 

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

5 

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

5 

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

5 

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

5 

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). 

5 

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

5 

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

6 

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). 

5 

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

4 

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

 

Otázky k obhajobě  

 

Poznámky   

Autorka předkládá již podruhé svoji práci k obhajobě. Oponentka se nedomnívá, že autorka BP 

práci dostatečně dopracovala a opět tuto práci nepovažuje za práci, která by splňovala požadavky 

kladené  na závěrečné práce v daném oboru. Práce obsahuje řadu formálních chyb i odborných 

nedostatků např.: 

- Abstrakt musí obsahovat nevýznamější výsledky z práce. 

- Práce je rozdělena na příliš mnoho kapitol. 

- Autorka si jako způsob odkazování na zdroje zvolila metodu poznámek pod čarou. I zde 

platí, že číslo stránky, ze které bylo čerpáno, se uvádí jen u přímé citace a ne vždy u všech 

citací. 

- V praktické části práce nejsou uvedeny žádné výzkumné otázky.  

- Komentáře pod tabulkami v části Výsledky by měly obsahovat kompletní popis dat, a to jak 

v absolutních tak relativních hodnotách a ne jen nejčastější odpověď. 

- Vyhodnocení otázek z dotazníku je provedeno pomocí tabulek. Všechny tabulky postrádají 

číslo a název.  

- V podkapitole 7.1 autorka uvádí tuto odpověď k hlavnímu cíli práce “ Vzhledem k věkové 

skupině 12 – 16 let byla úroveň znalostí uspokojivá.“. Oponentka k tomuto vyjádření 

Lenka HOLASOVÁ 

Úroveň znalostí žáků 2. stupně dvou vybraných základních škol v oblasti 

rodinného práva 

Ing. Alena VÁCHOVÁ, Ph.D. 



postrádá jasný podklad ve formě konkrétních dat např. celkový počet správných čí chybných 

odpovědí. 

- V práci chybí také jasná odpověď na dva dílčící cíle a to“ Dílčí cíl č. 1: zjistit pomocí 

dotazníku, jaké mají respondenti povědomí o uzavírání manželství a rodině jako takové“ a 

„Dílčí cíl č. 2: zjistit pomocí dotazníku, jaké mají respondenti povědomí o možnosti práce 

dětí a s tím souvisejícím přispíváním na chod domácnosti.“  

- V práci chybí komparace dat.  

 

Celkové hodnocení  **) Práce nesplňuje podmínky kladené na závěrečné práce v daném 

oboru.  
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