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Hodnocení diplomové 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  - 

Schopnost logického vyjádření vlastních myšlenek a vyvození závěrů 2 

Odborný přínos 2 

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 diplomové práce: 

 Studentka předložila diplomovou práci, ve které se zabývá možnostmi příprav 
na manželství v České republice. Téma práce je velmi originální a přináší mnoho zajímavých 
informací o obsahu předmanželských příprav, které nejsou nikde souhrnně zpracovány. 
Autorka vyhledala nejen předmanželské kurzy v ČR, ale oslovila také organizace, které 
poskytují předmanželskou přípravu v zahraničí, což celkově pozvedlo úroveň zpracované 
problematiky. Práce splňuje požadavky kladené na tento druh kvalifikačních prací, text je 
logicky strukturovaný, velmi čtivý a vypovídá o značném zaujetí autorky. Diplomovou práci 
Bc. Markéty Cicákové proto hodnotím známkou výborně. 
 

 

Otázky pro diskusi: 
 

1) Jakým způsobem by měla podle Vás probíhat osvěta o nabídce a programech 
předmanželské přípravy? 

2) Která témata kurzů jsou z Vašeho pohledu nejdůležitéjší? 
 

 
 
 
 

Návrh výsledného hodnocení diplomové práce 

výborně – velmi dobře – dobře – nevyhověl/a    (vyberte) výborně 

 

 
 
 
Dne: 19. dubna 2017     ...PhDr. Marcela Ehlová, Ph.D...... 
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