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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 2 

Zvládnutí metodologie vědeckého výzkumu. 2 

Logická stavba a členění práce (srozumitelnost) 2 

Stanovení výzkumného problému, formulace hypotéz a jejich ověření  2 

Schopnost logického vyjádření vlastních myšlenek a vyvození závěrů 2 

Odborný přínos 2 

Práce se zdroji  

Kvalita, aktuálnost a relevantnost zdrojů 3 

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 2 

Jazyková a terminologická úroveň práce 1 

 



Slovní vyjádření k hodnocení bakalářské práce: 
Obsah práce a charakteristika 
Bakalářská práce Rodičovství a výchova z pohledu současných rodičů zpracovává aktuální 
téma. Svým rozsahem 53 stran textu včetně příloh odpovídá danému typu práce. Struktura je 
logická, celkově je práce srozumitelná. Autorka si stanovila cíl práce, metodologii, sledovala 
konkrétní výzkumný problém. Práci rozdělila klasicky na teoretickou a empirickou část.  

Teoretická část je soustředěna do zásadních kapitol: Rodina, Rodičovství a mateřství, 
Výchova. Zpracování této části nejde více do hloubky.  

Empirická část je uvedena netypicky názvem kapitoly Rodičovství a výchova z pohledu 
současných rodičů. Je zpracována prostřednictvím kvantitativního výzkumu - metodou 
dotazníku vlastní tvorby. Jsou stanoveny a ověřeny hypotézy. Výsledky jsou zpracovány 
v Závěru výzkumných šetření.  

Práce se zdroji 
Zdroje jsou vzhledem k tématu zastaralé, nejnovější jsou z roku 2011. Celkově je v seznamu 
uvedeno 22 zdrojů. Bibliografické normy byly dodrženy. 

Formální stránka práce 
Směrnice FF UPa byly dodrženy. Ke kvalitě, opodstatněnosti a srozumitelnosti vědeckého 
aparátu, příloh, tabulek a  obrázků  včetně jazykové a terminologické úrovně nemám z pozice 
oponentky zásadní připomínky. 

 

Otázky a úkoly pro diskusi: 
1) Okomentujte výsledky výzkumných šetření. 
2) Co vedlo autorku ke zvolení kvantitativní strategie výzkumu? 

 
 

Návrh výsledného hodnocení bakalářské práce 
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