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Slovní vyjádření k hodnocení bakalářské práce: 

Studentka Lucie Vavřínová předložila bakalářskou práci v bakalářském studijním 

programu Humanitní studia, s pedagogickým zaměřením.   

Práce má rozsah 76 normostran včetně příloh a je zaměřena na manželství a jak je 

vnímáno adolescenci ve vybrané střední škole. Autorka se v teoretické části zabývá rodinou, 

její funkcí a funkčností, alternativní formou soužití (nesezdaná soužití, singles, homosexuální 

partnerství) i charakteristikou období adolescence. Teoretická část práce také obsahuje 

kapitolu, která nese název „Historie české rodiny“, avšak se jedná spíše o rodinu evropskou. 

Výzkumná část je zpracována na základě kvantitativního výzkumu, který byl proveden 

dotazníkovým šetřením. Autorka pracovala se 100 respondenty (přestože na začátku praktické 

části uvádí, že pracuje se 112 vyplněnými dotazníky). V rámci praktické části bych autorce 

vytkla porovnávání chlapců a žen, přičemž jejich počet je značně rozdílný (68 : 32), tudíž 

následně dojde ke zkreslení výsledků. V rámci praktické části je značně chaoticky znázorněn 

graf 11, kdy bez písemného popisu by došlo k nepochopení a chybné interpretaci. 

V práci chybí uvedení stránek u parafrází. V celé práci je věta ukončena před citací, 

kdežto v rámci Harvardského systému je věta ukončena až následně po uvedení zdroje.  

  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. V práci se objevují překlepy a chybné skloňování. Práci lze 

hodnotit známkou C. 

 

Otázky pro diskusi: 

1. Čím si vysvětlujete, že pohled na manželství je u dívek více skeptický (ot. 14)? 

 

 

 

 

 

Návrh výsledného hodnocení bakalářské práce 

A – B – C – D  – E – F (vyberte) C 
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