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 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 

Cílem práce je poskytnout základní vhled do problematiky rodin 
s nevlastními členy a jejich vlivu na osobnost člověka. 

 

Struktura (členění) práce: 
 
Práce v celkovém rozsahu 32 stran je členěna do 7 hlavních kapitol. 

Kromě úvodu a závěru tedy obsahuje kapitoly Definice rodiny, Altruismus, Role 
nevlastní a náhradní rodiny, Role členů v rodinném systému a Vliv nevlastní 
rodiny na psychosociální vývoj dítěte. 

 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 

Autorka používá dostatečné množství zdrojů (celkem 90), které jsou 
zpravidla správně citovány, a z citovaných zdrojů ve většině případů používá 
relevantní údaje. Ačkoliv se studentka v některých částech nevyhnula využití 
české „učebnicové“ literatury, většinu představují zahraniční odborné publikace. 

 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 

- 
 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Formální úroveň práce je velmi dobrá, v práci se vyskytuje jen minimum 

překlepů. Celkově je práce dle mého názoru čtivá, psána dobrým odborným 
jazykem a pro čtenáře srozumitelná.  

 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 

Spolupráci s Karolínou při psaní bakalářské práce hodnotím ambivalentně.  
 
Na společných konzultacích, na které se dostavila, byla vždy dobře 

připravená a i v hovorech o tématu prokazovala, že si k tématu vyhledala velké 
množství odborné literatury a načetla ji. Bohužel však následně nezvládla vše 
vhodně zužitkovat a přetavit v ucelenou souvislou práci. 

 



 Strana 2 

Cíle vnímám jako splněné jen z části. Ačkoliv se studentka do řešení 
tématu pustila s elánem a motivací, výsledná práce je značně poznamenána 
časovým presem při jejím sepisování. To bylo z části ztíženo probíhající 
pandemií COVID a technickými problémy s fakultními informačními systémy, 
nicméně velký vliv mělo nešťastné plánování a rozvržení práce. Při sepisování 
měla studentka poměrně velké komunikační prodlevy, takže obsah některých 
kapitol nebylo možné revidovat a zkorigovat tak, aby je bylo možné označit za 
kvalitní. Velká část práce bohužel vznikla až v posledních 2-3 týdnech před 
odevzdáním. To se projevilo mimo jiné na tom, že studentka neměla již dostatek 
času vyhledat a zapracovat další adekvátní literaturu pro některé navrhované 
pasáže týkajících se vlivu na osobnost a člověka obecně. Některé kapitoly by 
bylo vhodné pojmout trochu jiným způsobem, více rozpracovat či nalézt 
vhodnější zdroje.   

 
Na druhou musím říci, že i přes tyto nedostatky se nejedná o práci, která 

by byla vyloženě nekvalitní. Obsahuje několik velmi zajímavých pasáží, které 
jsou dobře psané a pro čtenáře obohacující. Pokud by byly některé kapitoly lépe 
uchopené a zejména výsledná kapitola zaměřená na vliv nevlastních členů na 
člověka více propracovaná a rozsáhlejší, jednalo by se o velmi přínosný text. 
Pevně věřím, že si studentka z psaní této práce odnese velké ponaučení a bude 
v případě magisterské diplomové práce pracovat mnohem systematičtěji, pilněji a 
hlavně více komunikovat.  

 
Celkově tedy práci hodnotím mezi stupni 2-3. S ohledem na formu 

zpracovávání a aktuální kvalitu textu se přikláním spíše k hodnocení „dobře“, 
v případě kvalitní obhajoby a adekvátního zodpovězení případných dotazů pak 
k hodnocení „velmi dobře“. 

 
 

Otázky a připomínky školitele: 
 
- 
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (bude zveřejněn) 
 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 
 
Instrukce pro vyplnění: 

• Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování 
bakalářských prací – viz : 
https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-studium 
a https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-obhajoby 
 

• Tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku. 

• Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře 
k jednotlivým bodům, celková délka by neměla přesáhnout 2 strany (jednotlivé boxy 
lze prodloužit i zkrátit)  

• Zaškrtávání políček: Vložte kurzor před políčko, klikněte pravým tlačítkem 
myši, zvolte Vlastnosti, vyberte Zaškrtnuto a OK. 

 
Instrukce pro doručení: 

https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-studium
https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-obhajoby
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• Posudek, prosím, zašlete v elektronické a rovněž tištěné formě. 
Elektronická verze bude zveřejněna s předstihem na internetu, tištěná 
poslouží jako součást protokolu o obhajobě. 

• Posudek v elektronické podobě ve formátu .pdf (případně .doc nebo .txt) 
na e-mailovou adresu petr.turecek@natur.cuni.cz a jako Předmět/Subject 
uveďte Posudek bakalářské práce. 

• Vytištěný a podepsaný výtisk na adresu: Mgr. Petr Tureček, Ph.D., 
Katedra filosofie a dějin přírodních věd PřF UK, Viničná 7, 128 44 Praha 2.  

 

mailto:petr.turecek@natur.cuni.cz

