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POSUDEK BAKALÁ ŘSKÉ PRÁCE 
 
 
 
Typ posudku: vedoucí práce 

Autor/ka práce: Kateřina Konrádová 

Název práce:  Manželství z pohledu ekonomie a sociologie se zvláštním zřetelem k výběru partnera. 
 
Vedoucí práce: doc. PhDr. Jadwiga Šanderová,  

Oponent/tka: PhDr. Marta Vohlídalová 

Navržené hodnocení:  výborně 
 
 
Zdůvodnění Vašeho hodnocení práce (zejména výhrad a kritických připomínek) rozepište 
podle níže uvedených kritérií. 
 
1. Je cíl práce (výzkumná otázka) jasně formulován a odpovídají mu závěry? Je práce vhodně 
strukturována? 
Předmětem práce je komparace ekonomického a sociologického uchopení tzv. sňatkového trhu a 
výběrového párování. Cíl je stanoven jasně a jednoznačně,  závěry mu plně odpovídají. Práce je 
perfektně strukturována od výkladu základních pojmů, přes vysvětlení srovnávaných 
konceptualizací  k závěrečnému srovnání.      
 
2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty? 
Autorka se opírá o30 relevantních titulů, převážně (20) v angličtině.  Je třeba zdůraznit, že klíčové 
práce, které jsou předmětem srovnání, představují mimořádně náročné texty v angličtině, jež se 
autorce v práci podařilo  instruktivně vyložit.    
 
3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich 
analýzy?  
Autorka vybrala dvě koncepce  reprezentující ekonomický a sociologický přístup k tématu. Výběr 
dobře zdůvodnila.    
 
4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a? 
Autorka velmi vhodně vybrala čtyři základní kriteria, jejichž prostřednictvím zmíněné přístupy 
srovnává. Závěry jsou tedy dobře podloženy.    
 
5. Jsou v práci autorova/autorčina  tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých? 
Ano, jsou. 
 
6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?      
Odkazový aparát je veden vzorně.  Po jazykové stránce je práce na dobré úrovni. Z hlediska dalších 
formálních náležitostí nelze  práci nic vytknout.    
 
7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké). 
Autorka si zvolila velmi náročné téma, k jehož řešení přistoupila velmi zodpověděna  a zhostila se 
ho na vysoké úrovni.  
 
8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 
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Obě srovnávané teorie vycházejí z představy racionálního výběru partnera. Hrají v reprodukci 
sociální struktury prostřednictvím uzavíraní sňatků roli i nějaké neracionální prvky jednání?     
 
Celkové hodnocení práce: 
Autorka předkládá k obhajobě náročnou a kvalitní komparaci, která je věcně zajímavá a splňuje  
všechny formální požadavky. Doporučuji ji proto přijmout a hodnotit jako výbornou.  
 
 
Datum: 31.5.2013                                                        Podpis: doc. PhDr. Jadwiga Šanderová, CSc. 
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