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1 - HODNOCENÍ OBSAHU PRÁCE 

 

 Kritérium Hodnocení (A-D) 

1.1 Adekvátnost stanovených cílů a volba metodologie A 

1.2 Relativní úplnost zpracované sekundární literatury B 

1.3 Porozumění zdrojům a schopnost pracovat s nimi A 

1.4 Volba vhodné techniky zpracování materiálu a její zvládnutí A 

1.5 Interpretace výsledků A 

1.6 Struktura práce, vyváženost jednotlivých částí A 

1.7 Logičnost výkladu A 

1.8 Přínos práce, dosažení cílů a validita závěrů B 

 

Slovní komentář: 

 

Studentka nejprve prezentuje teoretická východiska, charakterizuje problematiku, přináší 

základní informace o dosavadních výzkumech na dané téma. Práce s odbornou literaturou je na 

dobré úrovni, autorka si všímá stěžejních informací a je schopna s nimi dále pracovat v rámci svého 

vlastního dotazníkového šetření.  

Empirická část je založena na dotazníkové sondě, studentka analyzovala motivace 

k pojmenování potomků v současnosti. Počet respondentek je dostačující. Za velmi přínosnou 

považuji analýzu odpovědí v závislosti na charakteristice matek – respondentek, tj. věku, vzdělání a 

bydlišti. Získaná data jsou přehledně kvantifikována pomocí tabulek a grafů. 

Závěrečná interpretace získaných dat byla provedena odpovídajícím způsobem, autorka se 

zaměřila na shrnutí relevantních informací a zároveň okomentovala zajímavosti a údaje, které byly 

odlišné od výsledků dosavadních zkoumání.  

 

 



2 - HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ PRÁCE 

 

 Kritérium Hodnocení (A-D) 

2.1 Adekvátnost horizontálního členění textu A 

2.2 Funkčnost odkazů a poznámkového aparátu A 

2.3 Dodržení citační normy A 

2.4 Dodržení stylové normy B 

2.4 Dodržení morfologické normy a pravopisné kodifikace A 

 

Slovní komentář: 

 

Po formální stránce má práce velmi dobrou úroveň, vyskytují se pouze drobné stylizační 

nedostatky a odchylky od normy. Práce je přehledně členěná, práce s odbornou literaturou je rovněž 

adekvátní.  

 

3 - SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE 

 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Slovní komentář: 

 

Práce se zabývá aktuálním tématem, autorka vychází z vlastního výzkumu, který je náležitě 

zpracován. Interpretace získaných dat je dostačující. Studentka pečlivě zmapovala různé druhy 

motivací k pojmenování potomků, zhodnotila je ve vztahu k vhodně zvoleným proměnným. Svá 

zjištění zkonfrontovala s výsledky dosavadních šetření, zdůraznila některá nová relevantní fakta. 

Jelikož se jedná o oblast, která neustále podléhá vývojovým změnám, považuji práci za velmi 

přínosnou.  

 

 

4 - OTÁZKY A NÁMĚTY PRO OBHAJOBU 

 

4.1 Pokuste se vysvětlit, proč u jmen chlapeckých volí rodiče častěji jméno českého původu, 

než je tomu u jmen dívčích.  

4.2 Na straně 38 uvádíte zjištěný údaj, že vysokoškolsky vzdělaní rodiče volí méně často 

jméno českého původu, než je tomu v ostatních skupinách. Jak si tento fakt vysvětlujete? 

4.3 Ještě jedna otázka týkající se českého původu jména – proč podle Vás česká jména 

upřednostňují starší matky? 

4.4 Ve kterých bodech se rozchází Vaše zjištění s výsledky dosavadních výzkumů? Kde 

spatřujete příčinu? 

4.5 Vyskytuje se podle Vás tendence dávat jména, která jsou spojována s určitými kladnými 

vlastnostmi? Uveďte příklad ze současnosti či historie.  

4.6 Jak lze Váš výzkum dále využít v praxi?  

 

5 - NAVRHOVANÁ KLASIFIKACE PRÁCE 
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