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Autor práce 

Název práce

Vedoucí práce

Kritérium hodnocení Hodnocení 
1 – 10 bodů *)

1. Formulace cílů (cíle jsou jasně formulované a adekvátní typu 
a charakteru práce).

4

2. Prostředky k dosažení cílů (použité metody jsou vhodné vzhledem 
k cílům a dalším parametrům práce). 

6

3. Postup řešení (postup zpracování odpovídá zvoleným cílům a metodám 
práce, text je jasně a logicky strukturován). 

6

4. Splnění cílů (cíle práce byly splněny v přiměřeném rozsahu a na úrovni, 
která odpovídá charakteru práce).

6

5. Orientace autora v pojednávané problematice (práce odráží znalost 
relevantních pramenů a literatury).

6

6. Originalita zpracování (práce vykazuje prvky, které svědčí o tvůrčím 
zaujetí autora a o jeho samostatném uvažování o řešené problematice).

5

7. Obsahová náplň (volba obsahových prvků práce je relevantní, jsou 
postiženy jejich vzájemné vazby a souvislosti a obsah vytváří logický celek).

6

8. Úroveň jazykového projevu (pravopisná a stylistická úroveň odpovídá 
nárokům na bakalářskou práci, terminologie je korektní a jednotná).

6

9. Práce s informačními zdroji, dodržení formálních pravidel (zdroje 
v přiměřeném množství jsou vhodně zvoleny a správně citovány a 
interpretovány; práce má náležitou úpravu a respektuje příslušné normy).

5

10. Přínos práce (výsledky práce mohou nalézt konkrétní smysluplné 
uplatnění v teorii či praxi daného oboru).

5

*) 1 bod vyjadřuje nejnižší možnou úroveň splnění daného kritéria, 10 bodů nejvyšší možnou úroveň

Otázky 
k obhajobě

1 Proč autorka neuvedla  vymezení kritérií  vyzrálosti ( tj. biologická, psychická, 
sociální, profesionální).
2. Pokud se autorka chce zabývat současnými postoji k manželskému a 
nemanželskému  soužití  kap.1.3 , tak zcela postrádám akcent na vysokoškoláky (viz 
zadání práce!). Vůbec nedošlo k využití přehledu výzkumů u nás, včetně jejich 
závěrů( výsledky výzkumů CSVŠ, dále zejména dostupné přehledy In: SDA Info 
2010, Vol.4, No.139 – 60.   L. Minksová, přehled výzkumů aj.), rovněž v literatuře 
není uváděna mj. H.Hašková, M. Čermáková, informace o projektu Proměny  
rodinných a pracovních drah  v ČR a další prameny.
3. Pokus o sekundární analýzu dat zůstal pouze jen u velmi stručné  prezentace čtyř  
vybraných výsledků výzkumů bez komparace dat a jejich komentování.
4. Popis tradičních rolí (kap. 2.2) se měl vztahovat k vysokoškolským studentům a 
jejich očekávání – využít například některé závěry výzkumů  CSVŠ.
5. V případě vlivu orientační rodiny autorka uvádí (str.26) , že „vliv orientační  
rodiny je veliký a spatřuji dva způsoby jak se s ním vypořádat…“, a tvrdí, že existují 
dvě varianty řešení, tj, přijetí nebo odmítnutí. Toto nelze, protože jednotlivec ve 
svém osobnostním vývoji se musí pozvolna vyrovnávat s rodinnými vzorci, tj. 
některé akceptovat, proměnit v obdobné a další vytvářet v novém soužití, tj.
přebírání jiných vzorců chování a generování nových postojů (což je celoživotní 
proces).

Eliška Sedláčková

Očekávání od manželství z hlediska mužské a ženské role 
u vysokoškolských studentů
PhDr.Jiří Kučírek, Ph.D..



6. Autorka v textu ( orientační výzkumné šetření) nedodržuje vymezení, jednou píše 
o výzkumu a podruhé o orientačním výzkumu, což je  podstatný rozdíl).
7. Autorka dokonce vůbec nepředkládá  vyhodnocení hypotéz!

Poznámky Autorka zpracovávala práci pod časovým tlakem, příkladem jsou chyby v textu, 
například na str. 21, čtvrtý řádek odspodu. Celý  text je rovněž  po technické stránce 
neupraven (zarovnávání aj.). Postrádám větší rozsah odpovídající časopisecké i 
knižní literatury , která je dostupná.
Práce působí povrchně a  tezovitě s minimální osobní invenci autorky.

Celkové hodnocení  **) Práce doporučena k obhajobě   -  55 bodů

Datum a podpis vedoucího bakalářské práce:
15. 8. 2011




