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Otázky, podněty k obhajobě:  
• V návrhu výzkumu uvádíte, že polostrukturované rozhovory budou vedeny s oběma partnery. Jaké 

jsou výhody a úskalí takového postupu? 

• Jak mohou působit na stabilitu a spokojenost partnerského vztahu vnější okolnosti (podmínky 
širšího společenského prostředí, další sociální vztahy aj.)? Které to konkrétně mohou být?  

 
Specifické připomínky (vše podstatné, co se nevešlo do výše uvedených bodů): 
Téma bakalářské práce je dosti obtížné, komplikované, i když jistě otevřené k dalšímu poznávání 
například ve prospěch poradenské praxe. 

 
Celkové hodnocení práce (slovně, s jasným /ne/doporučením k obhajobě): 
Téma partnerských vztahů je jistě psychologicky přitažlivé, ale poměrně náročné na poznávání, 
zkoumání i intervenci, což se projevuje i v předložené práci. Autorka se jistě snažila problematiku 
dobře uchopit. Literárně přehledová část se věnuje stabilitě a spokojenosti v partnerském vztahu a 
autorka se snaží „objevit“ různé situace, jejichž zvládání právě souvisí se stabilitou vztahu. Vychází 
z přehledu Kratochvíla.   

 1 2 3 4 

Cíle práce: uvedeny jasně – nejasné, neuvedeny X    

Soulad obsahu s názvem: ano – částečně X    

Členění kapitol: logické členění – nevhodné strukturování   X  

Postiženy relevantní aspekty problému: jednoznačně – spíše ne   X   

Stanovené cíle: splněny – nesplněny   X   

 1 2 3 4 

Problém: jasně vymezen – nejasné vymezení  X   

              Projekt: analyzován ve vztahu ke klíčovým pojmům – zabývá se jinou problematikou X    

Metodologie práce: Vhodně zvolená – zcela nevhodně zvolená X    

Propojení literárně přehledové části s návrhem projektu: 
organické, projekt logicky navazuje na 1. část – obě části jsou nesourodé 

X    

     

1 2 3 4 

Jazyková a stylistická úroveň: práce je čtivá, použití jazyka přiměřené – nevyhovuje  X    

Formální úprava práce: odpovídá požadavkům – zahrnuje množství formálních chyb    X  

Grafická úprava: vyhovuje – nevyhovuje   X   

Množství využitých literárních zdrojů: dostatečné – nedostatečné X    

Aktuálnost literárních zdrojů: vesměs z posledních let – zdroje značně zastaralé X    

Využití cizojazyčných zdrojů: dostačující – minimální X    

Odkazy v textu: vcelku odpovídají standardům – chybně uváděné odkazy  X   

Seznam literatury: kompletní, bez větších chyb – nekompletní, s množstvím chyb   X  

 



Předloženou práci „zatěžuje“ řada formálních nedostatků, které se nutně promítají do jejího 
celkového hodnocení. Například kap. 1.1.5 Aktuální situace se jmenuje stejně jako 1.2.1; rozhodně se 
neobjevuje výjimečně, že subkapitoly mají jen několik řádků (2.1.jen čtyři, jiné šest nebo osm); 
v obsahu je popletené číslování 4. kapitoly; dále kupříkladu v subkapitole 3.1.3 chybí odkaz na zdroj, 
ze kterého autorka čerpala; v seznamu literatury se objevují různé způsoby uvedení pramenů, 
některé jsou neúplné… 
Závěr: 
Bakalářská práce obsahově odpovídá požadavkům na takové práce kladené, ale formální stránka je 
viditelně nedotažená. Předloženou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení dobře.  
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