
 

UNIVERZITA PARDUBICE 

Fakulta filozofická 

Posudek vedoucího bakalářské práce 

 

Autor práce:  Denisa Kalinová 

Název práce: Rodina z pohledu mladých dospělých   

 

Vedoucí práce:  Mgr. Lucie Hájková 

Studijní program:  Humanitní studia – B 6107 

Studijní obor:  Humanitní studia – 6107R003 

Rok ukončení studia: 2020 

 

 

Hodnocení bakalářské práce 

Hodnocení 

známkou 

1 - 2 - 3 – 4 

Obsah práce a její charakteristika  

Vymezení cíle a jeho naplnění 1-2 

Odborná úroveň zpracování tématu 2 

Kvalita a aktuálnost teoretických poznatků 2 

Adekvátnost použitých metod, způsob jejich použití 1 

Zvládnutí metodologie vědeckého výzkumu. 1-2 

Logická stavba a členění práce (srozumitelnost) 1 

Stanovení výzkumného problému, formulace hypotéz a jejich ověření  2 

Schopnost logického vyjádření vlastních myšlenek a vyvození závěrů 2 

Odborný přínos 2 

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 2 

Slovní vyjádření k hodnocení bakalářské práce: 

Studentka Denisa Kalinová předložila bakalářskou práci v bakalářském studijním 

programu Humanitní studia, s pedagogickým zaměřením.  

Bakalářská práce má rozsah 67 normostran včetně příloh a věnuje se tématu rodina se 

zaměřením na názor mladých dospělých ve věku 18-26 let na rodinu, manželství a zakládání 

rodiny.  

Teoretická část se zabývá rodinou (definice, funkce, rodičovství), manželstvím včetně 

typů partnerského soužití, aspekty, které ovlivňují názory na rodičovství a manželství 

(rodinné prostředí, vzdělání, kariéra, ekonomická situace). Poslední kapitola teoretické části 

se zabývá vývojovým obdobím, konkrétně mladou dospělostí, do které spadají respondenti. 

 

Praktická část je zpracována kvantitativní metodou. Studentka pracovala s dotazníky 

od 166 respondentů ve věku 18-26 let. Byl stanoven výzkumný problém (Význam rodinného 

života pro mladé lidi) společně s hlavní výzkumnou otázkou (Jaké mají mladí lidé představy, 

plány a obavy týkající se rodinného života). Pro zodpovězení hlavní výzkumné otázky a 

dílčích výzkumných otázek bylo sestaveno a interpretováno 5 hypotéz. Praktická část je 

zpracovaná precizně a vytváří sondu do daného tématu. Praktická část přinesla řadu 

zajímavých zjištění (např. více jak 50% respondentů považuje za důležité uzavřít manželství 

před tím, než se stanou rodiči. Na druhou stranu 29% respondentů uvedlo, že právě pro 

uzavření manželství je narození potomka. Zarážejícím zjištěním je, že 68 respondentů má při 

vstupu do manželství obavu hlavně z rozvodu. Toto je zajímavé zjištění obzvláště v situaci, 

kdy 78% respondentů uvedlo, že pochází z úplně rodiny).  

Práce je psána přehlednou a srozumitelnou formou, uvádí základní problematické 

okruhy, které se vztahují k tématu. Bakalářská práce splňuje formální požadavky, které jsou 

kladeny na závěrečné práce 

 

Otázky pro diskusi: 

1. Jaký je současný trend vstupu do manželství a zakládání rodiny? 

2. Je tradiční rodina na ústupu? 

 

Návrh výsledného hodnocení bakalářské práce 

A – B – C – D  – E – F (vyberte) A 

 
Dne: 6. 5. 2020                      Lucie Hájková 

        Podpis vedoucího práce 


