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Hodnocení bakalářské práce 

Hodnocení 

známkou 

1 - 2 - 3 – 4 

Obsah práce a její charakteristika  

Vymezení cíle a jeho naplnění 1 

Odborná úroveň zpracování tématu 1 

Kvalita a aktuálnost teoretických poznatků 1 

Adekvátnost použitých metod, způsob jejich použití 1 

Zvládnutí metodologie vědeckého výzkumu. 1 

Logická stavba a členění práce (srozumitelnost) 1 

Stanovení výzkumného problému, formulace hypotéz a jejich ověření  1 

Schopnost logického vyjádření vlastních myšlenek a vyvození závěrů 1 

Odborný přínos 1-2 

Aktivita studenta  

Míra samostatnosti studenta při práci 1 

Využití konzultací s vedoucím práce 1 

Uplatnění připomínek a doporučení vedoucího práce 1 

Práce se zdroji  

Kvalita, aktuálnost a relevantnost zdrojů 1 

Dodržení bibliografických norem ČSN ISO 690 1 



 

Formální stránka práce  

Formální úprava a náležitosti práce  (směrnice FF UPa) 1 

Kvalita, opodstatněnost a srozumitelnost vědeckého aparátu, příloh, tabulek a  obrázků 1 

Jazyková a terminologická úroveň práce 1 

 

Slovní vyjádření k hodnocení bakalářské práce: 

Autorka předložila bakalářskou práci v bakalářském studijním programu Humanitní 

studia, s pedagogickým zaměřením.  

Práce má rozsah 60 normostran a je zaměřena na rodinný život v 21. století.  

Bakalářská práce je vhodně členěna do čtyř základních kapitol, z nichž první tři tvoří 

teoretický základ práce (Rodina, volný čas, změny rodiny ve 20. a 21. století). Čtvrtá kapitola 

představuje zpracování kvantitativního výzkumu za užití dotazníkového šetření. Studentka si 

stanovila hlavní výzkumnou otázku (Jaký je rodinný život v současné době z pohledu mladé 

generace?), 3 dílčí otázky (zde se zabývala vztahy mezi členy rodiny, trávením volného času a 

dodržováním rodinných tradic, rituálů a zvyků) a 4 hypotézy, které následně vyhodnotila. 

Celkově autorka vyhodnocovala 290 dotazníků, které obdržela od respondentů ve věkovém 

rozmezí 14-25 let.    

Práce je psána přehlednou a srozumitelnou formou, uvádí základní problematické 

okruhy, které se vztahují k tématu. Bakalářská práce splňuje formální požadavky, které jsou 

kladeny na závěrečné práce. Práci hodnotím jako výbornou (A). 

 

 

Otázky pro diskusi: 

1. Hraje nějakou roli při výchově dětí, jakým způsobem tráví volný čas se svoji rodinou? 

 

 

 

 

Návrh výsledného hodnocení bakalářské práce 

A – B – C – D  – E – F (vyberte) A 

 

 

 

 

 
Dne:       ........................................................... 

        Podpis vedoucího práce 


