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Slovní hodnocení celkové úrovně a přínosu práce: 

 

Studentka v teoretické části práci dobře propojila jednotlivé kapitoly, postupovala od obecných informací 

k jednotlivostem, krátce zmínila specifika oblasti, na kterou se zaměřuje, tedy na školství. Tato kapitola 

mohla být obsažnější vzhledem k tématu práce. Jednotlivé kapitoly jsou dobře členěné, text logicky 

navazuje. Na začátku praktické části autorka popisuje organizaci, na kterou se zaměřuje, neuvádí, 

z jakého zdroje čerpala informace. Cíl práce je formulovaný obecně a chybí výzkumné otázky. Metodická 

část je popsána velmi obecně a krátce – chybí podrobnější popis metody, průběhu šetření, zkoumaného 

vzorku, informace jsou uvedeny až níže ve výsledcích rozhovoru a dotazníku. Kapitoly 3.2 a 3.3 

nedostatečné. Ve výsledcích bych pro přehlednost doporučila využít grafického znázornění. Oceňuji 

kapitolu 3.6, kde jsou shrnuty výsledky šetření a dané do souvislosti s teoretickými poznatky. Rovněž 

oceňuji, že autorka vytvořila informační letáky pro ženy a zpracovala konkrétní doporučení pro vedení 

školy. Doporučení jsou zcela využitelná pro praxi.  Seznam použité literatury je dobře sestaven a 

odpovídá příslušným normám, rovněž citace a parafráze odpovídají normě. Oceňuji, že autorka 

čerpala i z časopisů, a dalších sociologických studií. Doporučila bych lepší úpravu textu. Zjištěná 

shoda pouze 3 %.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  2 

Posudek BP - OPONENT 

 
 

Celkové hodnocení BP 
(HODNOCENÍ VYZNAČTE „X“ 

V PŘÍSLUŠNÉM POLÍČKU) 

A B C D E F 

výborně velmi dobře dobře uspokojivě dostatečně nedostatečně 

Jazyková úroveň (pravopis, 

stylistika, práce s odborným 

jazykem) 
x      

Práce s odbornou literaturou a 

prameny (citace, parafráze, 

dodržení normy ČSN ISO 690, 

teoretické zázemí autora) 

 x     

Úroveň formálního zpracování 

(členění práce, průvodní a 

poznámkový aparát, přílohy, grafika 

atd.) 

  x    

Adekvátnost využitých metod práce  x     

Splnění cílů práce   x    
Vyváženost teoretické a praktické 

části, vzájemná návaznost 

jednotlivých kapitol a subkapitol 
 x     

Odborný přínos práce   x    

Využitelnost práce v praxi x      

Prezentace závěrů x      

Navrhovaná výsledná 

klasifikace BP 
  x    

 

Otázky a náměty k diskuzi při obhajobě: 

Myslíte si, že je slaďování osobního a pracovního života pro Vaše respondentky priorita? 

Máte nějaké informace o tom, že by někteří zaměstnavatelé využívali některých nástrojů pro 

slaďování osobního a pracovního života?  
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