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Základní charakteristika práce. 

Empirická práce ze sociologie rodiny. 

 

 

KONCEPČNÍ STRÁNKA PRÁCE 

 

Má práce jasně formulovaný záměr, cíl, výzkumnou otázku a odpovídají jim závěry? 

 Cíle práce -  zjistit vliv vzdělání na vybrané postoje k rodičovství a na reálné chování (porodnost) – 

jsou jasně formulované. Závěry práce cíl prakticky naplňují, jedná se ale spíše o dílčí odpovědi na 

jednotlivé hypotézy, u práce mi chybí celkový shrnující závěr. 

 

Jsou jednotlivé části práce (zejm. teoretická a empirická) vyvážené a vhodně propojené, vytváří 

text konzistentní celek? 

Logicky na sebe teoretická a analytická část navazují, poznatky teoretické jsou částečně využity při 

vytváření hypotéz, ale ve vlastní analýze autorka využívá poznatků z teoretické části dosti sporadicky, 

což je škoda, to by bylo třeba doplnit. 

 

Jsou argumentace a text práce a vystavěny logicky, jasně, srozumitelně? Má práce přehlednou 

strukturu? 

Vnější struktura práce je logická, uvnitř bohužel trochu vládne zmatek velkého množství teoretických 

poznatků a zjištěných výsledků analýzy. Chybí mi jasné oddělení důležitých poznatků od 

nedůležitého, průběžné provázání jednotlivých zjištění k cíli práce. 

 

 

OBSAH PRÁCE 

 

Hodnocení kvality teoretické části práce (relevance k tématu a záměru práce, šíře a hloubka, vhled 

autora do problematiky, samostatnost, originalita zpracování,…). 

Struktura teoretické části na tři různé přístupy je slibná, ale text je nakonec členěn spíše dle autorů, 

což působí trochu jako výpisky z knížek, navíc poznatky autorů nejsou příliš samostatně reflektovány. 
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Text by bylo možná lepší řadit více dle témat, vybrat jen zásadní poznatky a provázat je více logicky 

s cílem práce. Jednoduše jasnější „tah na branku“. 

 

Hodnocení kvality empirické části práce (adekvátnost použitých metod a postupů vzhledem k cíli 

práce, správnost aplikace metod a postupů, prezentace a interpretace výsledků,…). 

Hypotézy a metodologii bych řadila raději až do druhé části. Stanovené hypotézy vycházejí částečně 

z teoretické části, jsou ale formulovány a odůvodněny dosti zmatečně, nejistě. Například hypotéza o 

souvislosti vzdělání a rodinného chování je spíše jasným předpokladem práce, na jejímž základě je 

možné formulovat specifičtější hypotézy. 

První část analytické práce založená na časových řadách z demografických příruček a dat ze sčítání 

lidu je velmi podrobně zpracovaná, přináší mnoho údajů, převažuje ale demografický popis nad 

hlubší sociologickou analýzou jevů. Doporučovala bych celkové zkrácení této části a naopak rozšíření 

kvalitního shrnutí této části v kapitole 3.2.4. Druhá analytická část založená na analýze z dat ISSP 

1994, 2002 a 2012 prokazuje vcelku dobrou schopnost práce s daty z kvantitativního výzkumu, 

adekvátní užití statistických postupů. Bohužel i v této části převažuje množství poznatků nad jejich 

jasnou interpretací a zejména provázáním s poznatky z teoretické části.  

Celkově je empirická část provedena po technické stránce vcelku kvalitně, ale je zatím spíše 

podkladem k utříděnému a srozumitelnému, čtenářsky vstřícnějšímu textu.  

 

Hodnocení diskuse a závěrů práce (soulad interpretací a závěrů s výsledky empirických analýz, 

provedení diskuse závěrů, snaha o vysvětlení závěrů a jejich argumentace, zodpovězení výzkumných 

otázek, naplnění cílů práce). 

Závěr je dosti stručný, končí prakticky vyjádřením se k poslední hypotéze. Jedná se spíše o shrnutí 

analytické části, celkový závěr shrnující celou práci chybí. 

 

 

FORMÁLNÍ ASPEKTY PRÁCE 

 

Hodnocení naplnění kritérií odborného textu (rozsah práce (BP 72-126 tis. znaků, DP 108-162 tis. 

znaků) citační normy, odkazy, popis datových zdrojů, jasnost odlišení myšlenek autora od převzatých, 

seznam literatury atd.) 

Rozsah textu je dostatečný. 

 

Hodnocení vhodnosti a úplnosti využití informačních zdrojů (literární prameny, databáze, zahraniční 

literatura, datové zdroje,…) 

Seznam literatury není příliš obsažný, ale na empirickou práci dostačující. 

 

Hodnocení jazykové, stylistické a grafické úrovně práce (grafická úprava, členění textu, označení 

příloh, zpracování tabulek, grafů, schémat atp.) 

Jazyková a stylistická úroveň práce je spíše průměrná, hodně technicistní. Ještě jedna jazyková a 

stylistická redakce by textu jistě napomohla. Tabulky grafy standardní, případně ještě upravit ty 

převzaté z výstupů SPSS. 

Příloha začíná tabulkou 2, proč? 
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Celkové hodnocení práce 

Za prací se jednoznačně skrývá velké množství práce s daty, které oceňuji. V předložené podobě ale 

práce obsahuje dosti nedostatků – viz výše uvedené připomínky – proto celkově hodnotím práci mezi 

dobře/ nevyhovující. V upravené podobě by přitom práce mohla jistě aspirovat na lepší hodnocení. 

  

Otázky a náměty k obhajobě 

U obhajoby by kolegyně měla alespoň ústně představit ucelený závěr práce, shrnout základní 

výsledky své analýzy a propojit je s poznatky z teoretické části.  

  

Datum: 18. června 2015 
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