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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 2 

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) 2 

Kvalita, opodstatněnost a srozumitelnost vědeckého aparátu, příloh, tabulek a  obrázků 1 

Jazyková a terminologická úroveň práce 1 

 



Slovní vyjádření k hodnocení bakalářské práce: 

Studentka Lucie Hejduková předložila bakalářskou práci v bakalářském studijním 

programu Humanitní studia.   

Práce má rozsah 59 normostran a je zaměřena na ženy v domácnosti a jejich 

společenské a rodinné postavení. Studentka při psaní teoretické části byla velmi inspirována 

dílem Pierra Bourdieuho (2000) Nadvláda mužů. V teoretické části věnuje vymezení 

základních pojmů i historii vývoje postavení ženy v rodině i společnosti (s důrazem na 18.,  

19. a 20. století.  

Výzkumná část je zpracována na základě kvalitativního výzkumu na základě 

polostrukturovaných rozhovorů. Studentka pracovala s 3 informantkami, které v minulosti 

byly ženy v domácnosti. Metodologie výzkumu je vhodně zvolená, způsob zpracování 

hodnotím jako kvalitní. 

Oceňuji studentčino zaujetí daným tématem, které je cítit v celé práci. 

Práce je psána přehlednou a srozumitelnou formou, uvádí základní okruhy, které se 

vztahují k tématu. Bakalářská práce splňuje formální požadavky, které jsou kladeny na 

závěrečné práce. Práci hodnotím jako výbornou. 

 

Otázky pro diskusi: 

1. Jak jsou ženy v domácnosti vnímány současnou společností? 

 

 

 

 

 

 

Návrh výsledného hodnocení bakalářské práce 

A – B – C – D  – E – F (vyberte) A 

 

 

 

 

 

 
Dne:       ........................................................... 

              Podpis oponenta 


