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náročnost tématu na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 
teoretické znalosti  X  
praktické zkušenosti  X  
podkladové materiály (vstupní data) a jejich 
zpracování 

 X  

 
kriteria hodnocení práce úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 
stupeň splnění cíle práce  X   
samostatnost při zpracování tématu X    
logická stavba práce  X   
práce s českou literaturou včetně citací X    
práce se zahraniční literaturou včetně citací    X 
adekvátnost použitých metod  X   
hloubka provedené analýzy  X   
stupeň realizovatelnosti řešení  X   
formální úprava práce (text, grafy, tabulky)  X   
stylistická úroveň  X   
nároky BP na podkladové materiály, 
konzultace, průzkumy ... 

vysoké průměrné nižší nejsou 
X    

použití analýz, matem. statistických a jiných 
metod, komparací apod. 

ve velké míře přiměřené částečné absentuje 
 X   

využitelnost námětů, návrhů a doporučení 
k řešení problému 

ve větší míře částečná nižší nevyužitelnost 
X    

obsah a relevantnost příloh v textu či příl. 
části BP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 
- - - - 

 
Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 
 
Práce má celkový rozsah 52 stran a je členěna do 5 hlavních kapitol, (kromě úvodu). Zvolené 
téma je velmi aktuální, neboť verifikuje určité předpoklady ovlivňující hospodářskou politiku 
státu.  
Pozitivně lze hodnotit zejména skutečnost, že se autorka v celé práci striktně drží analýz 
v rámci použitých zdrojů a na základě provedeného rozboru formuluje vlastní závěry, které 
nejsou shodné s aktuálně prezentovanými např. v médiích. 
Řada dílčích závěrů, v práci obsažených, může posloužit jako podklad při přehodnocení 
některých přístupů v oblasti populační politiky ČR, vybrané závěry budou zřejmě 
aplikovatelné i v rámci dalších zemí EU. 
Pozitivně lze hodnotit i vlastní formulaci závěrů na str. 49, které jsou v přesném souladu 
s výsledky provedené analýzy. 
Po formální stránce práce vyhovuje stanoveným požadavkům. Práci by bylo možné vytknout 
občasné překlepy.    
  



Připomínky a otázky k obhajobě: 
 

1) Bylo by možné na základě provedené analýzy porovnat faktory ovlivňující 
odkládání rodičovství podle jejich významu? 

2) Jaké hlavní faktory přispívají k nárůstu potřeby asistované reprodukce? 
 
 
Práce je doporučena k obhajobě 
 
Navržený klasifikační stupeň: výborně 
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály:  výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 
 
Vedoucí diplomové práce: 
Jméno, tituly: Ing. Robert Baťa, Ph.D.    Podpis: 

V Pardubicích dne 23.5.2012 
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