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I. Formální kritéria                                                                              ano      zčásti      ne
1. Cíl práce je zformulován a odpovídá zadání a názvu práce. x
2. Metody využité autorem jsou adekvátní vzhledem k cíli práce a  
    tématu.

x

3. Struktura práce je logická a odpovídá zvolenému tématu. x
4. Závěr shrnuje dosažené poznatky a formuluje přínos k řešení  
    problému.

X

5. Autor nic podstatného neopomenul (zadání, obsah, úvod,  
    pojednání, závěr, resumé v češtině a cizím jazyce)

x

Slovní ohodnocení 

II. Obsahová kritéria
1. Práce prokazuje porozumění autora problematice. x
2. Opírá se o relevantní prameny a literaturu. x
3. Adekvátním způsobem s nimi pracuje. x
4. Zpracování vykazuje rysy originality a vlastního přínosu. x
5. Je obohacením problematiky vzhledem k interdisciplinárnímu  
    charakteru studovaného oboru (ZSV).

x

Slovní ohodnocení 

III. Jazyková kritéria
1. Práce je bez gramatických a stylistických chyb. x
2. Práce je psána kultivovaným odborným jazykem. x
3. Student zvládl a rozumí terminologii oboru a tématu, jímž se  
    zabývá.

x

4. Student pracuje správně s odkazy a citacemi, odlišuje parafráze a 
    vlastní myšlenky.

x

5. Práce je vybavena vhodně (ve shodě s charakterem zvoleného  
    tématu) doplňky textu (graf, tabulka, obrazové přílohy apod.)

x

Slovní ohodnocení
Práce je výborem a shrnutím sociologické literatury k problematice vlivu rodiny (sociálního 
postavení rodičů) na úroveň vzdělávání jejich dětí. Práce má logickou strukturu, autorka se 
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nejprve zabývá systémem vzdělávání, jeho vývojem a proměnami a dále potom koncepcemi 
vzdělanostních nerovností, problematikou školy v současné společnosti, školským systémem 
v České republice, rodinou a jejím vývojem s ohledem na zkoumanou problematiku. Na závěr 
autorka BP srovnává dva výzkumy, jež proběhly v ČR v prvním desetiletí 21. století. Za 
chybu považuji, že nejsou blíže analyzována metodologická východiska obou výzkumů a že 
na druhý výzkum „Rodiče a výchova 2010“ není uveden odkaz v seznamu literatury.

IV. Otázky k obhajobě
1. Jaká jsou metodologická východiska autorů obou výzkumů?
2.  Jak a zda spolu korespondují charakteristiky vztahů rodiny a školy podle autorů 

výzkumů?
3. Co vede autorku ke konstatování, že výzkumy dospěly k podobným závěrům, když i z 

toho mála, co o výzkumu uvádí, je zřejmé, že v druhém případě („Rodiče a výchova 
2010“) jde o nepochybně diferencovanější přístup umožňující vnitřní rozlišení povahy 
vztahu dělnických rodin (r. ambiciózní a statická) ke vzdělávání vlastních dětí.

Práci doporučuji k obhajobě.
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