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Hodnocení bakalářské práce 

Hodnocení 

známkou 

1 - 2 - 3 – 4 

Obsah práce a její charakteristika  

Vymezení cíle a jeho naplnění 3 

Odborná úroveň zpracování tématu 2-3 

Kvalita a aktuálnost teoretických poznatků 2 

Adekvátnost použitých metod, způsob jejich použití 3 

Zvládnutí metodologie vědeckého výzkumu. 3 

Logická stavba a členění práce (srozumitelnost) 2 

Stanovení výzkumného problému, formulace hypotéz a jejich ověření  3 

Schopnost logického vyjádření vlastních myšlenek a vyvození závěrů 2-3 

Odborný přínos 2 

Aktivita studenta  

Míra samostatnosti studenta při práci 2 

Využití konzultací s vedoucím práce 2 

Uplatnění připomínek a doporučení vedoucího práce 2-3 

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 2 

Jazyková a terminologická úroveň práce 2 

 

Slovní vyjádření k hodnocení bakalářské práce: 

Autorka předložila bakalářskou práci v bakalářském studijním programu Humanitní 

studia, s pedagogickým zaměřením.  

Práce má rozsah 69 normostran včetně příloh a je zaměřena na výchovu v rodině a její 

vliv na výběr životního partnera.  

Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se 

věnuje základním pojmům (výchova, hodnoty, partnerství, rodina a rodičovství). 

Praktická část je zpracována na základě kvantitativního výzkumu za užití 

dotazníkového šetření. Cílem práce je zjistit, jaký má výchova v rodině vliv na výběr 

životního partnera. Autorka si stanovila dalších 5 dílčích cílů výzkumné práce a 5 hypotéz, 

které následně ověřila. Bohužel stanovené hypotézy příliš neodpovídají zadanému cíli ani 

příslušnému vzorku (porovnávání na základě pohlaví, když je žen 2x více než mužů či na 

základě věku, kdy mladší skupina je také 2x více větší než skupina starší – navíc zde je graf č. 

52 chybně popsán – zaměněny procenta za číselné hodnoty či vliv úplné či neúplné rodiny). 

Otázka číslo 9 mohla být více rozebrána z pohledu, jak byli jedinci vychováni a k jakým 

hodnotám byli vedeni. Jednotlivé grafy jsou stroze popsány a nedávány do souvislostí. 

Autorka se pohybuje pouze po povrchu a nejdeš do hloubky. 

 Teoretická část je napsaná přehlednou a srozumitelnou formou. Výzkumná část by 

chtěla více propracovat a propojit s teorií. Bakalářská práce splňuje formální požadavky, které 

jsou kladeny na závěrečné práce. Z výše uvedeného hodnotím práci jako dobrou (E). 

 

Otázky pro diskusi: 

1. Jakým způsobem může rodina ovlivnit výběr životního partnera? A má vůbec na toto 

právo? 

 

 

Návrh výsledného hodnocení bakalářské práce 

A – B – C – D  – E – F (vyberte) E 
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