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Téma práce: Postoj bezdětných žen k mateřství. 
 

Cíl práce: Zjistit, zda se bezdětné ženy na mateřství připravují, jaké faktory je při 
plánování mateřství ovlivňují a jaký mají postoj k porodu. 

 

Počet stran hlavního textu (Úvod – Závěr):   48 

 

Počet stran příloh:  4 

 

Celkový počet pramenů:      24, 6 elektronických zdrojů 

 
 

1. Kritéria hodnocení práce: 
 

 Výborně Velmi dobře Vyhovující Nevyhovující 

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   

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)  

   X 

 
   

Jazyková úroveň (pravopis, 
stylistika, práce s odborným 
jazykem) 

   X 

 
   

 

Hodnocení práce u jednotlivých kritérií označte v tabulce křížkem. 

 

 



2. Slovní hodnocení: 
Výběr tématu odpovídá přirozenému zájmu studentky v tomto věku. Domnívám se, že 
spojení "bezdětné ženy" mělo být alespoň v začátku textu doplněno o slovo "prozatím 
bezdětné ženy". Témata, kterým se studentka věnovala by pro jednu stranu byla velmi 
citlivá. Po pochopení záměru je vidět, že se mladá generace zcela vážně zamýšlí nad 
plánováním mateřství a zajímá se o problematiku s mateřstvím související. 
 

V praktické části si studentka stanovila výzkumné cíle a 3 hypotézy, které ověřovala 
dotazníkem (20 ot, 104 resp). Analýze výsledků věnovala velkou pozornost a podrobně je 
popsala. 

 

Připomínky: 
V teoretické části jsou využity pouze parafráze, žádná citace. 
Škoda, že studentka nevyužila propojení se sociální oblastí, která by lépe korespondovala 
s oborem studia. 

 

 

 

3. Otázky k zodpovězení při obhajobě (2 – 3 otázky): 
1) Co by pro Vás a Vaše vrstevnice znamenal otec u porodu.  

2) Nese i tato forma nějaká rizika? 

 

 

 

 

4.  Absolventská práce    je      –     není    doporučena k obhajobě. 
 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 
V Praze  dne 16. 5. 2017                             ............................................................... 

                       podpis oponenta absolventské práce 


