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Hodnocení bakalářské práce 

Hodnocení 

známkou 

1 - 2 - 3 – 4 

Obsah práce a její charakteristika  

Vymezení cíle a jeho naplnění 2 

Odborná úroveň zpracování tématu 2 

Kvalita a aktuálnost teoretických poznatků 2 

Adekvátnost použitých metod, způsob jejich použití - 

Zvládnutí metodologie vědeckého výzkumu. - 

Logická stavba a členění práce (srozumitelnost) 2 

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 2 

Dodržení bibliografických norem ČSN ISO 690 1-2 

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 2-3 

 



Slovní vyjádření k hodnocení bakalářské práce: 

 Bakalářská práce se zabývá sexualitou a prostitucí u mladistvých napříč kontinenty. 

Předložená práce je logicky strukturovaná, obsahuje formální náležitosti závěrečné práce a 

přináší zajímavé informace. Jedná se o teoretickou práci, která je rozdělena do 7 kapitol, které 

se zabývají: vymezením základních pojmů, prvotními názory a postoji k sexualitě (antika, 

náboženství – lepší název by byl křesťanská společnost a současnost), sexualitou a prostitucí 

v současnosti (tato kapitola přináší mnoho zajímavých informací ze všech kontinentů), 

komunikací s dětmi a mladistvými o sexualitě, současnou situací v České republice a na závěr 

je umístěna právní úprava týkající se dětí a mladistvých. Převážná část textu je citována ze 3 

publikací (Kaňák, Kniha, Vaníčková) a ostatní publikace jenom doplňují. Kvalitu práce také 

snižuje použití zdrojů staršího data (převážně z 90. let). Některé oblasti mohly být hlouběji 

propracované (vznik antikoncepce). V některých kapitolách se studentka odpoutala od tématu 

a zaměřila se na sexualitu a prostituci ze všeobecného hlediska a problematika u mladistvých 

šla trochu do pozadí. Legislativa je citovaná ze sekundárních zdrojů namísto toho, aby 

autorka citovala legislativu přímo z legislativních dokumentů. 

Celkový dojem práce, která je po obsahové stránce velmi zajímavá, kazí velmi časté překlepy, 

nelogicky sestavené věty, zaměňování časů (v jednom odstavci užit čas přítomný, minulý i 

budoucí) či nesprávné skloňování. U parafrází chybí uvedení stránky či stránek a v celé práci 

jsou větu ukončeny před uvedením zdroje (v Harvardském systému je věta ukončena až po 

uvedení zdroje). Z výše uvedeného hodnotím práce známkou C. 

 

Otázky pro diskusi: 

1. Co si myslíte o zákonu, který platí v Nizozemí „jízda za jízdu“? Rozeberte tento zákon 

z etického hlediska. 

2. Opravdu si myslíte, že v budoucnu budou jednotlivé sexuální orientace vyrovnané (str. 30). 

O co se opíráte? 

 

 

Návrh výsledného hodnocení bakalářské práce 

A – B – C – D  – E – F (vyberte) C 

 

 

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

              Podpis oponenta 


