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Základní charakteristika práce. 

Práce se zabývá velmi zajímavým a aktuálním tématem chápáním závazku v partnerských vztazích 

v dnešní individualizované a proměnlivé společnosti. Ambiciózní je snaha o propojení prakticky 

obecných teorií společnosti s výsledky z kvalitativního výzkumu. 

 

 

KONCEPČNÍ STRÁNKA PRÁCE 

 

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

Cílem práce má být kritická reflexe současných teorií závazku v partnerských vztazích a jejich 

konfrontace se sociální realitou skrze kvalitativní rozhovory. Tohoto záměru dosahuje práce jen 

částečně, nabízí sice přehled velkého množství teorií, ale jejich kritická reflexe zde není příliš patrná. 

Výsledky empirické části jsou přínosné, ale jsou často interpretovány za celou skupinu bez citlivosti 

k odlišnostem ve zkoumaném souboru. 

 

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

V úvodu diplomantka načrtává zvolený postup, který by ale mohl být detailnější, aby byla jasná 

struktura práce a čtenář se mohl, zejména v teoretické části lépe orientovat. 

 

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

text konzistentní celek? 

Propojení teoretické a empirické části je jednou ze slabin práce, teoretická část neústí například ve 

výzkumný nástroj, k určitému propojení dochází v závěru práce. Také jednotlivým kapitolám 

v teoretické části by prospělo provázání, třeba jen dvěma větami v závěru jedné kapitoly a větou 

v úvodu kapitoly následující. 

 

Jsou argumentace a text práce a vystavěny logicky, jasně, srozumitelně? Má práce přehlednou 

strukturu? 

Absence jasné struktury je hlavním problémem práce. Je to patrné již z pohledu na osnovu, kde jde 

jedna kapitola za druhou bez rozčlenění na nějaké větší logické celky. Čtenář se v práci ztrácí, 
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zejména v teoretické části není jasné proč témata mají tuto posloupnost. Práci by prospělo se nad 

strukturou více zamyslet a hlavně ji explicitněji v úvodu popsat. 

 

 

OBSAH PRÁCE 

 

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

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

Teoretické část svědčí o velkém množství načtené literatury. Obsahuje proto úctyhodné množství 

informací, kterým ale opět chybí jasnější struktura. Na čtenáře je chrlena jedna citace za druhou, 

často bez bližšího komentáře autorky. Textu by také prospělo častější připomenutí, jak se určité 

podtéma vztahuje k závazku, aby byla patrná hlavní nit výkladu (jako například srozumitelně 

v kapitole Svoboda a nejistota). Za dobré považuji srovnání současné podoby vztahů s tradičním 

uspořádáním, které by možná šlo v jednotlivých podtématech ještě vypíchnout. 

 

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

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

V úvodu empirické práci je krátce uveden základní postup, bylo by ale ještě dobré blíže popsat 

strukturu, dle které jsou rozhovory analyzovány, zda tato struktura navazuje na závěry z teoretické 

části. Vysvětlit také logiku konstruování dotazníku, zda vychází z literatury, či jak jinak byly otázky 

voleny. Zkoumaný soubor by měl být popsán podrobněji – vzdělání, místo bydliště respondentů. 

 

 

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.) 

Text naplňuje technická kritéria odborného textu. 

 

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

literatura, datové zdroje,…) 

Diplomantka pracuje s úctyhodným množstvím zejména zahraniční literatury. 

 

Celkové hodnocení práce 

Práce svědčí o odvedení slušného množství práce, jak při pročítání literatury, tak při sběru a 

zpracování dat. Práci hodnotím jako velmi nadějnou, ale nedotaženou. Doporučuji k dopracování a 

hodnotím ji jako k obhájení v této podobě nevyhovující. 
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