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Svoje stanovisko vyznačte křížkem. 
 
 
 
1. Téma a cíl práce   výstižné odpovídající 

 
částečně 

odpovídající 
cíl a záměr 
nevýstižný 

   Zvolené téma práce x    
   Cíle práce jako celku x    
 
 
2. Aktuálnost tématu vysoká střední nízká nevyhovující 
   Aktuálnost zvoleného tématu  x    
 
 
3. Zpracování teoretické části výborné velmi dobré dobré nevyhovující 
   Zřetelné definování problematiky x    
   Solidní přehled dosavadních  
   poznatků 

x    

   Výběr relevantních názorů pro  
   daný problém 

x    

   Logická výstavba práce (pořadí  
   kapitol) 

 x   

 
 
3. Zpracování empirické části výborné velmi dobré dobré nevyhovující 
   Definování výzkumného problému x    
   Definování cílů výzkumu  x   
   Popis zkoumaného souboru x    
   Popis použitých metod x    
   Adekvátnost použitých metod x    
   Způsob prezentování výsledků  x   
   Diskuse: kvalita interpretování   
   získaných výsledků   

x    

 
 
4. Literatura a práce s literaturou výborné velmi dobré dobré nevyhovující 
   Výběr použité literatury x    
   Využití literatury v textu práce x    
   Správnost citací v textu x    
 
 

 



5. Závěry práce výborné velmi dobré dobré nevyhovující 
   Splnění cíle práce x    
   Způsob shrnutí x    
   Validita závěrů  x    
   Přínos práce x    
 
6. Přílohy výborná velmi dobrá dobrá nevyhovující 
   Kvalita a vhodnost příloh x    
 
 
7. Spolupráce studenta s vedoucím 
    práce 

výborné velmi dobré dobré nevyhovující

   Využití konzultací  x    
   Akceptování rad a připomínek x    
   Samostatnost při zpracování práce  x   
 
 
8. Stylistická úroveň textu výborná velmi dobrá dobrá nevyhovující 
 x    
 
9. Pravopisné chyby či překlepy nejsou naprosto 

ojediněle 
častější velmi časté 

  x   
 
 
 
10. Klasifikace práce výborně velmi dobře dobře neprospěla* 
   Celkové hodnocení práce x    
 
 
11. Celkové stanovisko vedoucího k práci doporučuji k obhajobě nedoporučuji k obhajobě* 
   Doporučení k obhajobě x  
 
Komentář a připomínky k textu:: 
*Uveďte konkrétní zdůvodnění negativního stanoviska. 
 
 Autorka si zvolila téma kvality života, které by si zasloužilo více pozornosti, než jaké mu je u nás 
věnováno. Ve výzkumech převažuje použití kvantitativního přístupu pomocí generických dotazníků. V zahraničí 
je situace o něco málo příznivější a tak autorka oslovila autora individualizované specifické metody MGI 
(Mother Generated Index)  Symona a požádala ho o svolení přeložit a použít dotazník MGI ve své práci.  
Aby bylo možné metodu MGI porovnat, byla jako druhá vybrána individualizovaná generická metoda SEIQol, 
jejíž českou verzi vytvořil v roce 2001 Křivohlavý.  
 Autorka v teoretické části seznamuje s pojmem kvalita života v obecné rovině, popisuje poporodní 
období, mateřství. Na závěr teoretické části předkládá vybrané dosavadní výzkumy zabývající se kvalitou života 
mateřství a podrobně seznamuje s oběma metodami použitými v práci.  
 Cíle v empirické části byly splněny. Opět se potvrdilo, že jsou sice individualizované metody náročné 
na čas i vyplnění a nehodí se tak pro rutinní hodnocení kvality života, ale jejich velkou předností je získání 
subjektivních názorů na kvalitu života a definování individuálního konceptu kvality života v mateřství.    
  
Dvě až tři otázky k obhajobě práce: 

1. Z jakého generického nástroje vychází dotazník MGI a proč jste zvolila pro téma své práce právě 
tuto metodu? 

2. Čím si vysvětlujete, že byla metoda MGI pro vaše respondentky jednodušší? Obě jsou založené na 
podobném principu.  
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