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Základní charakteristika práce. 
Práce se věnuje otázce dopadů rozvodu rodičů na vzdělání jejich potomků. Jedná o empirickou 
práci založenou na analýzách dat z Českého panelového šetření domácností. 
 
 

KONCEPČNÍ STRÁNKA PRÁCE 
 
Má práce jasně formulovaný záměr, cíl, výzkumnou otázku a odpovídají jim závěry? 
Práce má jasně formulovaný záměr. Zbývá se otázkou, zda potomci z rozvedených rodin 
získávají v průměru nižší vzdělání než ti, kteří vyrůstali s dvěma biologickými rodiči.  
 
 
Má práce adekvátně stanovenou a jasně vyloženou metodu a postup řešení? 
Práce má jasně vymezenou metodu. Je založena na kvantitativní analýze dat CHPS, a to 
konkrétně informací z první vlny.  
 
 
Jsou jednotlivé části práce (zejm. teoretická a empirická) vyvážené a vhodně propojené, 
vytváří text konzistentní celek? 
Práce vytváří konzistentní celek 
 
 
Jsou argumentace a text práce a vystavěny logicky, jasně, srozumitelně? Má práce 
přehlednou strukturu? 
Ano 
 
 

OBSAH PRÁCE 
 
Hodnocení kvality teoretické části práce (relevance k tématu a záměru práce, šíře a hloubka, 
vhled autora do problematiky, samostatnost, originalita zpracování,…). 
V první části autorka vysvětluje přínos vzdělání v moderní společnosti a proč je důležité se jím 
zabývat. Dále diskutuje otázky rozvodovosti a představuje existující práce na téma dopadů 
rozvodu na děti, na jejichž základě formuluje specifické a testovatelné hypotézy. 
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Hodnocení kvality empirické části práce (adekvátnost použitých metod a postupů vzhledem 
k cíli práce, správnost aplikace metod a postupů, prezentace a interpretace výsledků,…). 
Vzorek je pečlivě definován (rozvedení x děti vyrůstající z biologickými rodiči, omezení věkem) a 
analýzy promyšleně použity (viz například rozdělení vzorku na muže a ženy, aby bylo zamezeno 
podobnosti mezi pozorováními z jednotlivých domácností). 
Ocenit lze i snahu konceptualizovat závisle proměnnou různými způsoby a využití adekvátních 
metod (logistická regrese při zájmu o vysokoškolské versus nižší vzdělání, lineární regrese při 
odhadu počtu roků studia) 

 
 
Hodnocení diskuse a závěrů práce (soulad interpretací a závěrů s výsledky empirických 
analýz, provedení diskuse závěrů, snaha o vysvětlení závěrů a jejich argumentace, zodpovězení 
výzkumných otázek, naplnění cílů práce). 
Diskuze a závěry vycházejí z empirických výsledků. 
 
 

FORMÁLNÍ ASPEKTY PRÁCE 
 

Hodnocení naplnění kritérií odborného textu (rozsah práce (BP 72-126 tis. znaků, DP 108-
162 tis. znaků) citační normy, odkazy, popis datových zdrojů, jasnost odlišení myšlenek autora 
od převzatých, seznam literatury atd.) 
Odpovídá 
 
 
Hodnocení vhodnosti a úplnosti využití informačních zdrojů (literární prameny, databáze, 
zahraniční literatura, datové zdroje,…) 
Použité zdroje jsou vhodné. 
 
 
Hodnocení jazykové, stylistické a grafické úrovně práce (grafická úprava, členění textu, 
označení příloh, zpracování tabulek, grafů, schémat atp.) 
Kvalitní. 
 
 
Další poznámky 
 
 
 
Celkové hodnocení práce 
Autorka práce prokázala jasnou schopnost pracovat s odbornou literaturou a empiricky 
ověřovat hypotézy. Velmi pečlivě pracuje s daty a uvědomuje si limity a úskalí kvantitativní 
analýzy. 
Obzvláště je třeba ocenit schopnost pracovat s komplikovaným souborem jako je CHPS. 
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