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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 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 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 1-2 

 



Slovní vyjádření k hodnocení bakalářské práce: 

Studentka Veronika Brtníková předložila bakalářskou práci v bakalářském studijním 

programu Humanitní studia, se sociologicko-antropologickým zaměřením. Práce má rozsah 

66 normostran včetně příloh a je zaměřena na solidaritu ve společnosti v České republice se 

zaměřením na region Šumperk. 

Bakalářská práce je vhodně členěna do 3 základních kapitol, z nichž první dvě tvoří 

teoretický základ práce. V této části práce se studentka zabývá solidaritou (definice, druhy, 

proměny solidarity v čase, solidarita v oblasti sociální politiky) a sociální solidaritou (povinná 

sociální solidarita X dobrovolná solidarita). Třetí kapitola představuje zpracování 

kvantitativního výzkumu, jehož výzkumným nástrojem byl dotazník. Studentka získala data 

od 227 respondentů. Vyhodnocení dotazníku proběhlo pravděpodobně skrze studentkou 

zvolený software, což způsobilo občasné nepřehledné znázornění (položka 4: v grafu se 3x 

objevuje OSVČ, položka 6: doslovný přepis odpovědí). Položka 10 může být pochopena 

v souvislosti se solidaritou či obecně, a tudíž může dojít ke zkreslení dat. Data byla využita 

k ověření 4 stanovených hypotéz a následně k zodpovězení výzkumné otázky. 

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. 

 

Otázky pro diskusi: 

1. Jak si Česká republika stojí v míře solidarity v porovnání s ostatními zeměmi 

(například se zeměmi EU)? Obyvatelstvo, které země, je nejvíce solidární?  

 

Návrh výsledného hodnocení bakalářské práce 

A – B – C – D  – E – F  (vyberte) A 
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