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1. Kritéria hodnocení práce:
Výborně
Stupeň splnění cíle

x

Vyváženost teoretického výkladu
a praktického řešení, návaznost
jednotlivých kapitol a podkapitol

x

Práce s odbornou literaturou, (citace,
parafráze, dodržení citační normy)

x

Velmi dobře

Adekvátnost použitých metod
při zpracovávání tématu

x

Hloubka provedení analýzy
(ve vztahu k tématu)

x

Úroveň formálního zpracování
(členění práce, text, grafy, tabulky,
poznámkový aparát, přílohy)
Jazyková úroveň (pravopis,
stylistika, práce s odborným
jazykem)

Vyhovující

Nevyhovující

x
x

Hodnocení práce u jednotlivých kritérií označte v tabulce křížkem.

2. Slovní hodnocení
V teoretické části se studentka důsledně drží tématu, jednotlivé kapitoly na sebe logicky
navazují, text je možné hodnotit pozitivně jak po stránce obsahové tak i stylistické.

Největší část je věnována charakteristice současné rodiny, jejímu životnímu stylu,
proměnám rolí muže a ženy. Své poznatky opírá o dostatečný okruh odborné literatury.
Obsahem praktické části je kvalitativní výzkum. Jako metodu použila strukturovaný
rozhovor, jeho záznam je zařazen do příloh. Kladně hodnotím, že studentka dbala při
rozhovoru na dodržování etických zásad. Otázky rozdělila do pěti tematických okruhů.
Respondentkami byly pouze ženy ve věkovém rozmezí 25 až 38 let, většina z nich (5) je
vdaná, jedna respondentka žije v nesezdaném svazku, jedna respondentka je rozvedená.
Z tohoto pohledu je vzorek nevyvážený. V analýze získaných dat se postupně zaměřuje na
určené okruhy, výpovědi respondentek doplňuje svými názory a komentářem, nebojí se jít
i do osobnější roviny a uvádí autentické příklady ze života.
Určitý nedostatek vidím v tom, že studentka zaměřila své šetření pouze na 7 žen, jejich
výběr, jak vyplývá z textu, se řídil pouze tím, že tyto ženy osobně znala. Považovala bych
za zajímavější, kdyby do svého šetření zařadila i muže. V rozboru rozhovorů jsem také
nezaznamenala názory Lenky, jediné rozvedené ženy, domnívám se, že při prezentaci
názorů na dnešní rodinu by se měly objevit názory lidí s různou životní zkušeností.
Celkově hodnotím práci jako dobře promyšlenou, s kvalitně zpracovanou teoretickou
částí, určité výhrady (viz. výše ) mám k praktické části.

3. Otázky k zodpovězení při obhajobě:
- Do jaké míry se, podle Vás, do odpovědí promítlo to, zda jsou respondentky vdané, žijí v
nesezdaném svazku či jsou rozvedené?
- Jaké jsou typické problémy, které současné matky nejčastěji řeší? Co vyplývá z Vašeho
šetření?
- Které postoje a názory Vašich respondentek odpovídají podle Vás většinovému názoru ve
společnosti?

4. Bakalářská práce je
----

–

není

doporučena k obhajobě.

5. Navržený klasifikační stupeň: výborně – velmi dobře (dle obhajoby)
(výborně – velmi dobře – dobře – nevyhověl/a)
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