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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 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 bakalářské práce: 

Autorka ve své bakalářské práci srovnává hodnotový systém vysokoškolských studentů České 

republiky a Estonska. 

V teoretických kapitolách vymezuje základní pojmy. I přes velkou různorodost definic, které 

se v odborné literatuře objevují, se jí podařilo nezůstat u pouhého výčtu teorií, ale přidává i 

vlastní názory. 

Praktická část práce je tvořena výzkumem jehož cílem je zjistit, jaké hodnoty studenti 

preferují. Zde bych upřesnila autorčino vymezení: na str. 32 uvádí, že „...cílem práce je zjistit, 

jaké hodnoty v současnosti mladí lidi uznávají...“. Vzhledem k výzkumnému souboru by bylo 

vhodnější hovořit konkrétně o studentech. 

Práce je obsáhlá nejen kvantitou, ale i kvalitou převyšuje běžný průměr bakalářškých prací. 

Hodnotím ji jako výbornou.  

 

 

Otázky pro diskusi: 
 
1) Proč Vás mrzí, jak uvádíte, že se nepotvrdila H1? (preference reprodukční orientace v 
porovnání žen a mužů) 
2) Znáte nějaké výzkumy hodnotové orientace např. mládeže v ČR? 
 
 
 

 

Návrh výsledného hodnocení bakalářské práce 

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

 

 
 
 
 
 
 
Dne:  6.5.2017     PhDr. Jana Křišťálová 
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