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HODNOCENÍ PRÁCE: (vždy uveďte slovní komentář)
1. SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ:
Autorka splnila požadavky uvedené v zadání. Dílčí cíle práce byly odvozeny ze
zadání. Práce je odpovídajícího rozsahu. Výsledky získané pomocí empirických
výzkumných metod jsou v práci diskutovány. Autorka by mohla podrobněji rozvést
doporučení, jak dosáhnout co nejlepšího sladění soukromého a pracovního života
žen.
2. PRÁCE S ODBORNOU LITERATUROU:
Autorka pracuje s odbornou literaturou adekvátním způsobem, mohla by však více
čerpat ze zahraničních zdrojů a aktuálních výzkumných studií na dané téma.
3. OBSAHOVÁ ÚROVEŃ PRÁCE:
Celková struktura práce odpovídá požadavkům kladeným na závěrečné práce,
teoretická a empirická část jsou logicky provázány. Určité rezervy vidím ne v samotné
volbě metod, ale v jejich následném použití. Některé položky dotazníku jsou ne zcela
dobře formulovány. U některých položek se vyskytuje nevhodný formát odpovědí.
Díky formátu položek a formátu odpovědí na položky mohlo dojít k zkreslení
některých získaných výsledků vlivem nepochopení či dezinterpretace položek
respondenty. Druhou rezervu práce vidím v nedostatečném vytěžení získaných dat.
Práce dostatečně neobjasňuje souvislost analyzovaných proměnných
s demografickými charakteristikami, jako je věk respondentů, věk jejich dětí, vzdělání
a podobně.
4. FORMÁLNÍ ÚROVEŇ PRÁCE:
Formální úroveň práce je v pořádku.
5. SPOLUPRÁCE S VEDOUCÍM:
Autorka práci s vedoucím pravidelně konzultovala a řídila se radami vedoucího. Je
nutno poznamenat, že na úroveň práce mohla mít negativní vliv změna vedoucího
práce v průběhu zpracovávání. (Původní vedoucí odešla na mateřskou dovolenou.)

KONKRÉTNÍ DOTAZY A PŘIPOMÍNKY K PRÁCI:
Práci hodnotím jako pečlivě zpracovanou s rezervou v oblasti použitých metod a oblasti
analýzy dat.
Otázky:
Jakým způsobem by bylo vhodné pokračovat ve zkoumání dané problematiky? Na jaké
oblasti se zaměřit a jaké metody empirického výzkumu využít?
Jakými metodami analýzy dat by bylo možné zjistit povahu vztahu mezi proměnnými
týkajícími se harmonizace soukromého a pracovního života a demografickými proměnnými?
Kde sama vidíte slabé stránky práce?
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