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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  1 

Schopnost logického vyjádření vlastních myšlenek a vyvození závěrů 1 

Odborný přínos 1 

Aktivita studenta  

Míra samostatnosti studenta při práci 1 

Využití konzultací s vedoucím práce 1 

Uplatnění připomínek a doporučení vedoucího práce 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 diplomové práce: 

 Diplomová práce se zabývá možnostmi přípravy na manželství. Oceňuji zájem autorky 

o danou problematiku, množství prostudované literatury a způsob zpracování diplomové 

práce. Autorka napsala kvalitní, čtivou a informačně hutnou práci na dosud neobjevené téma. 

Vhodně využila metodu obsahové analýzy dostupných domácích i zahraničních dokumentů 

zabývajících se manželstvím i přípravou na ně, což nebylo jednoduché. Podařilo se jí tak 

zmapovat skutečné možnosti příprav na manželství, které se v současnosti nabízejí.  

Text práce je čtivý, logicky strukturovaný a informačně zajímavý. Diplomová práce 

splňuje formální požadavky na závěrečné práce. Autorka ukazuje schopnost vyjádřit vlastní 

názory, ptát se, polemizovat nebo vyvozovat závěry.  

S potěšením hodnotím diplomovou práci jako výbornou. 

 

Otázky pro diskusi: 
Myslíte si, že má mladá generace zájem o přípravu na manželství? Zdůvodněte své tvrzení. 
 
Jaká je dostupnost příprav na manželství v ČR? 
 
 

Návrh výsledného hodnocení diplomové práce 

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