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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 2 

Odborný přínos 1 

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 1 

 

Slovní vyjádření k hodnocení bakalářské práce: 

Natálie Synková se v bakalářské práci věnuje aktuálnímu tématu slučitelnosti profesních a 
rodinných rolí u žen s malými dětmi. Vysvětluje základní pojmy, které v textu užívá, 
podrobně popisuje legislativu mateřské a rodičovské dovolené a nároku na peněžité dávky. 
Zabývá se možnostmi podpory ze strany zaměstnavatelů i flexibilními formami zaměstnávání. 
Autorka neopomenula spojitost návratu na trh práce s reálnými možnostmi umístit malé dítě 
do institucí péče o děti, jejichž nabídka se v současnosti rozšířila o dětské skupiny a 
mikrojesle.  
Součástí bakalářské práce je zpracování dotazníkového šetření, jehož se účastnilo 102 žen na 
rodičovské dovolené. Cílem bylo zjistit, jak konkrétně probíhá návrat žen po rodičovské 
dovolené na trh práce. Autorka si stanovila tři hypotézy, které ověřuje. Metodologické 
zpracování odpovídá požadavkům na závěrečné práce. Text je psán přehledně, srozumitelně, 
formálně správně. Celkově hodnotím bakalářskou práci jako výbornou.  
 

Otázky pro diskusi: 
Uveďte hlavní přednosti a nedostatky české rodinné politiky v oblasti slaďování profesních a 
rodinných rolí.  
 

Návrh výsledného hodnocení bakalářské práce 

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