
Návrh kriterií pro hodnocení studentských závěrečných prací 
Téma vzhledem k 

současným potřebám 

oboru 

vysoce potřebné 

x 

Potřebné okrajové Irelevantní 

Téma vzhledem 

k možnostem 

zpracovatele 

zvoleno 

adekvátně 

 

x 

téma je příliš 

rozsáhlé 

téma mohlo být širší předkladateli 

chyběla 

možnost 

adekvátně téma 

uchopit 

Typ práce teoretická Kompilační 

X 

srovnávající 

systémy 

Empirická 

Rozsah práce Přiměřený  x nedostatečný příliš velký  

Struktura práce Vyvážená nevyvážená s chybějícími 

významnými 

teoriemi 

s chybějícími 

daty 

Schopnost formulovat 

vlastní 

názory/východiska 

Výborná 

X 

Dobrá nejasné vlastní 

názory/ nejasná 

východiska  

 

Stylistika Přiměřená 

X 

šroubovité 

vyjadřování 

vyjadřování příliš 

hovorové  

 

Gramatika Správná x s ojedinělými 

chybami 

s množstvím chyb  

Úprava textu Přiměřená x přijatelná nepřehledná  

Práce s literaturou Přiměřená x zbytečně mnoho 

citací/ citace 

zbytečně dlouhé  

málo citované 

literatury 

 

Využívání zahraniční 

literatury 

Přiměřené x citací z cizí 

literatury je 

minimum 

citace z cizí 

literatury chybí 

 

Schopnost kriticky 

hodnotit prameny 

Výborná Dobrá x není patrná  

Zpracování přehledu 

pramenů 

Správné s menšími x 

nedostatky 

se závažnými 

nedostatky 

 

Formulace hlavního 

problému/ výzkumné 

otázky 

Jasná x není zcela jasná chybí  

Formulace hypotéz Přiměřená 

 
hypotézy se 

překrývají x 

hypotézy nejsou 

formulovány 

jednoznačně 

hypotézy nelze 

testovat 

Metody zvolené 

adekvátně, 

použito více 

metod 

použita jedna 

metoda, je  

adekvátní x 

daly se užít 

adekvátnější 

metody 

metody nejsou 

zvoleny 

adekvátně 

Zpracování dat kvantitativní, 

statistické 
Kvalitativní x kvantitativní, třídění 

prvního stupně 

 

Praktická využitelnost 

výsledků 

Vysoká Dobrá x nejasná  

Naplnění cíle práce cíl splněn x cíl splněn 

částečně 

cíl se nepodařilo 

naplnit 

 

Hodnocení Výborně x velmi dobře dobře Nevyhovuje 

Jiné připomínky: Viz příloha 

Otázky k obhajobě:Viz příloha 

Datum:  10.6.2014       Podpis: Cviklová 



Bakalářská práce teoreticko-empirického charakteru je psána kultivovaným jazykem. V první 

části je podrobně vysvětlena problematika rodičovství, pěstounské péče a adopce týkající se 

homosexuálních a lesbických párů. Hlavním přínosem práce je mezioborový přístup k tématu, 

který je založen na kombinaci filozofických, historických a právních poznatků. Praktická 

práce zohledňuje zkušenosti homosexuálních párů s adopcemi; bylo uskutečněno deset 

rozhovorů s lesbickými páry, které si adoptovali nebo si hodlají adoptovat dítě. Praktická část 

práce přináší řadu zajímavých poznatků o osobních strategiích či konkrétních procesech 

adopce vyplývajících z právního rámce České republiky a rozrůzněných individuálních 

strategií lesbických párů. V závěru jsou tematizovány problémy právních aspektů adopce dětí 

lesbickými páry v tom smyslu, že není dořešen rozdíl vymezení práv mezi adoptivními a 

biologickými rodiči.  

 

Otázky k obhajobě: 

 

1)Srovnejte právní aspekty náhradního rodičovství a surogátního mateřství třech vybraných 

zemí spadajících do pravomocí Evropské unie či Rady Evropy. 

2)Existuje možnost, že by lesbické ženy v České republice, které si adoptovaly či hodlají si 

adoptovat dítě, mohly být vystaveny trestnímu stíhání? 

3)Jak lze charakterizovat rozdíly mezi historickými a současnými postoji vůči homosexualitě 

na jednotlivých kontinentech? 

  
 

 

 


