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 Práce je literární rešerší  Práce obsahuje vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Cílem práce je zjistit jaké jsou role mužů a žen v manželství a s tím spojená 
očekávání na základě dotazníkového výzkumu mezi respondenty rané a střední 
dospělosti. 
 

Struktura (členění) práce: odpovídá požadavkům bakalářské práce. 
Úvod obsahuje motivaci autorky k výběru tématu, formulaci cílů teoretické a 
praktické části 
Teoretická část se zaměřuje na charakteristiku manželství, role mužů a žen 
v manželství a z nich vyplývající očekávání. Téma je rozvrženo do 4 kapitol  
Praktická část obsahuje empirické šetření spočívající v dotazníkovém šetření a 
rozhovorech s cílem splnit stanovené cíle práce. 
Rozsah obou částí práce je vyrovnaný. 
Závěr je napsán stručně a výstižně. Jsou zde shrnuty cíle práce.  
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Literární zdroje jsou aktuální, jejich počet odpovídá požadavkům bakalářské práce. 
Počet citací je adekvátní rozsahu teoretické části, citace jsou uváděny v souladu 
s citační normou. 
 

Jsou získané vlastní výsledky nebo zvolené téma adekvátně diskutovány? 
K teoretické části mám následující připomínky: 1. Autorka používá příliš 
kategorická tvrzení. 2. Ve vymezení rolí manželů a jejich očekávání postrádám 
hlubší psychologické zamyšlení (například kap. 1.7, str. 18 zaměňování 
rovnoprávnosti a rovnostářství v rolích mužů a žen v manželství, kapitola 1.7.2, od 
str 20, jsou příliš povrchně charakterizovány modely primární rodiny a jejich podíl na 
očekávání manželů, kap. 2.2, str. 25-26 má problémový obsah). 3. kapitola 3 
Očekávání mužů a žen od manželství je příliš stručná. Vzhledem k tématu a cíli 
práce by měla být nosnou kapitolou. 4. V kapitole 4. Složky manželského soužití 
není žádná citace. Odkud autorka čerpala obsah kapitoly?   
Praktická část obsahuje vlastní empirické šetření. Kvantitativní výzkum – 
dotazníkové šetření (185 respondentů) a kvalitativní výzkum -  strukturovaný 
rozhovor (4 dotazovaní). Cílovou skupinou byli manželé rozdělení do dvou 
kategorií, rané a střední dospělosti. Vzorek respondentů dotazníkového šetření byl 
přibližně vyrovnaný. Pro rozhovory autorka vybrala z každé skupiny 2 muže a 2 
ženy. Autorka stanovila 4 hypotézy: H1 S vývojem české společnosti od 80 let 20. 
století do současnosti se mění náhled na tradiční role a očekávání mladých partnerů 
v manželství. Hypotéza byla dokazována otázkami 4, 5, 6, 9. Hypotéza se potvrdila. 
H2 Vyrovnává se podíl mladých otců a matek ve věku 20 – 39 let na výchově dětí. 
Hypotéza byla dokazována otázkami 11, 12,13. Hypotéza se potvrdila. H3 V 80. a 
90. Letech fungovala rodina jako patriarchát, kde funkce muže byla živit rodinu a 
žena rodila děti a starala se o domácnost. K této hypotéze mám výhrady, protože 
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se domnívám, že je subjektivní. Hypotéza byla dokazována otázkami 7, 9, 10. 
Hypotéza se nepotvrdila jednoznačně. H4 U respondentů ve věku 40 – 50 let 
převládá patriarchální model manželství. Hypotéza byla dokazována otázkami 14, 
15, 16, 17. Tato hypotéza se nepotvrdila.  
Rozhovory nepotvrdily ani nevyvrátily výsledky dotazníkového šetření. 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková 
úroveň): 
Po formální stránce práce obsahuje minimum nesrovnalostí. 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Cíle práce v teoretické i praktické části byly splněny. Autorka prokázala schopnosti 
pracovat se studijními prameny, připravit, zrealizovat a vyhodnotit výzkum v rozsahu 
požadavků kladených na bakalářskou práci. 
Navrhuji klasifikaci dobře. 
 

Otázky a připomínky vedoucího práce nebo oponenta: 
1. Vysvětlete cíle práce a míru jejich splnění 
2. Charakterizujte metodiku praktické části a vysvětlete, k jakým závěrům jste 

dospěla 
3. Doplňte pojetí modelu primární rodiny názory významných psychologů a 

zamyslete se nad tím, jakým způsobem ovlivňují očekávání mužů a žen od 
manželství. 

 
 

Návrh hodnocení vedoucího práce nebo oponenta  
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis vedoucího práce/oponenta: 
                                                         PhDr. Dytková Natalie 
 

 


