
 
 

 

Posudek vedoucího závěrečné práce 
(bakalářská práce, diplomová práce) 

 

 

Název práce:   Představy mladých dospělých o rodičovství a manželství 

Autor práce:  ENDLOVÁ Tereza 

Studijní program: bakalářský, B5350 Zdravotně sociální péče 

Studijní obor:  R031 Zdravotně-sociální pracovník 

Akademický rok: 2017/2018 

Vedoucí práce:  Mgr. Adéla Michková, Ph.D. 

 

Kritéria hodnocení práce 
Hodnocení 1) 

A B C D E F 

Teoretický úvod 

Kvalita, odborná úroveň, vztah k tématu X      

Členění kapitol, návaznost X      

Práce s odbornou literaturou   X      

Rozsah X      

Metodika 

Cíle práce   X     

Výzkumné otázky, event. hypotézy u diplomových prací X      

Vhodnost a správnost použitých metod X      

Popis, vysvětlení použitých metod X      

Prezentace výsledků 

Správnost, přesnost X      

Přehlednost, jasnost   X    

Diskuze 

Kvalita, odborná úroveň   X    

Práce s odbornou literaturou, srovnání s jinými výsledky  X     

Rozsah X      

Závěr 

Shrnutí zjištěných skutečností    X    

Dosažení stanovených cílů X      

Význam pro praxi, osobní přínos X      

Formální stránka práce a spolupráce 

Dodržení směrnice, šablony X      

Stylistika  X     

Gramatika X      

Kvalita obrázků, grafů, tabulek, příloh X      

Spolupráce  X     



Posouzení míry shody vyjádřené v % (komentář): Míra podobnosti 0 %, není plagiát. 

 

 

Případný stručný komentář (např. účast na konferencích, publikace): 

Autorka si pro zpracování bakalářské práce zvolila téma, které svým záběrem možnosti standardní 

bakalářské práce převyšuje. Nadstandardní je i výzkumný vzorek, který čítal více než 400 

respondentů. Autorka zpracovala velmi podrobně teoretickou část práce, v metodice a zpracování 

výsledků se držela základního rámce výzkumu z r. 2000, s nímž následně své výsledky porovnávala. 

Pracovala převážně samostatně, možnost konzultací využívala ojediněle. 

Ke škodě práci je sice obsáhlá, ale málo přehledná diskuze. Stejně tak závěr je rozsáhlý, konkrétní 

naplnění výzkumného cíle je v něm však obtížně dohledatelné. I přes tyto výhrady považuji práci za 

velmi zdařilou. 
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*F = nesplněno 


