
                                
 

 
 

 

Katedra sociologie 

1 
 

 

POSUDEK BAKALÁŘSKÉ/MAGISTERSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE 
Posudek vedoucího práce/oponenta 

 

Autor práce: Bc. Tereza Zálešáková 

Název práce: Srovnání spokojenosti osob v manželství a v nesezdaném soužití 

Autor posudku: Dana Hamplová 

Návrh klasifikace práce: výborně 

 

Základní charakteristika práce. 

Práce je teoreticko-empirického charakteru, srovnání životní spokojenost osob podle typu rodinného 

soužití. 

 

 

KONCEPČNÍ STRÁNKA PRÁCE 

 

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

Práce má jasně formulovaný cíl a jasně definovanou výzkumnou otázku. Cílem je srovnat kvalitu 

života osob v rozdílných rodinných stavech po kontrole dalších intervenujících charakteristik. 

 

 

Má práce adekvátně stanovenou a jasně vyloženou metodu a postup řešení? 

Práce je teoreticky-empirického charakteru. První část shrnuje existující poznatky týkající se rozdílů 

mezi sezdanými a nesezdanými páry. Empirická část je postavena na analýzách dat ISSP 2012. 

 

 

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

text konzistentní celek? 

Jednotlivé části jsou vyvážené a logicky na sebe navazují. 

 

 

OBSAH PRÁCE 

 

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

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

Teoretická část podává rozsáhlý přehled existující literatury k tématu, a to jak české, tak zahraniční. 

Autorka prokázala schopnost pracovat s odbornou literaturou a formulovat hypotézy a výzkumné 

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

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

Empirická část je postavena na zpracování reprezentativního výzkumu ISSP 2012. Používá jak základní 

popisné statistiky, tak regresní analýzy. Úroveň analýzy je slušná a autorka prokázala schopnost 

metody používat. 

 

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). 

Závěry práce jsou jasné a navazují na předchozí teoretickou diskuzi i empirickou analýzu. 

 

 

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.) 

Práce splňuje formální požadavky 

 

 

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

literatura, datové zdroje,…) 

Informační zdroje se využívají adekvátně 

 

 

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

příloh, zpracování tabulek, grafů, schémat atp.) 

Jazyková a stylistická úroveň práce je nadprůměrná, grafické zpracování dobré. 

 

 

Další poznámky 

 

 

 

Celkové hodnocení práce 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně. 

 

  

Otázky a náměty k obhajobě 
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