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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 

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: 

 Bakalářská práce se zabývá vlivem rozvodu na životní situaci matky a na výběr 

nového partnera. Předložená práce je logicky strukturovaná, obsahuje formální náležitosti 

závěrečné práce a přináší zajímavé závěry. Autorka čerpá z dostatečného množství zdrojů. 

Text je seřazen do tří hlavních kapitol, které se zaměřují na rodinu a manželství, rozvod a 

životní situace po rozvodu. Ve čtvrté kapitole je uvedeno zpracování případových studií žen 

po rozvodu. Celkem autorka vedla 3 polostrukturované rozhovory s informantkami, které 

odpovídaly autorčiným předem stanoveným požadavkům (například délka trvání rozvedeného 

manželství alespoň 4 roky, čas od rozvodu nejméně 3 roky, …). Cílem výzkumu bylo zjistit, 

jak se změnil způsob života matky po rozvodu a jak ovlivnil rozvod pohled matky na výběr 

partnera. Metodologie výzkumu je vhodně zvolená, způsob zpracování hodnotím jako 

kvalitní. Autorka dokazuje, že umí propojit poznatky z teoretické části práce s výsledky 

z výzkumu, které se snaží podrobně interpretovat.  

Oceňuji nadšení autorky, její pečlivost a schopnost samostatně myslet a vyvozovat závěry. 

Celkově hodnotím diplomovou práci jako velmi zdařilou. S potěšením uděluji známku A.  

 

Otázky pro diskusi: 

1. Pokuste se porovnat situaci žen po rozvodu v ČR a ve Vámi vybrané zemi. Objevují se 

nějaké výraznější rozdíly? 

 

 

 

 

 

Návrh výsledného hodnocení bakalářské práce 

A – B – C – D  – E – F (vyberte) A 
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