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1. CÍL PRÁCE (uveďte, do jaké míry byl naplněn): 
Kateřina Jarošová v úvodu vymezuje jen téma své bakalářeké práce. Cíle formuluje teprve 

v kapitolae 4.1. na str. 20. Zde opět opakuje téma, píše o tom, co ji zajímá a stanovuje 

hypotézy. Pak uvádí výzkumné otázky, a to způsobem, který opět nedává jasnou odpověď o 

cíli práce. Ptá se, zda ovlivňuje mimomanželskou plodnost materiální zázemí v dětství, jak ji 

ovlivňuje dosažené vzdělání a zda existuje korelace mezi sociálním původem matky a 

mimomanželksou plodností.  Hypotézy v kap. 4.2. (str.21) jsou již statisticky testovatelné. Dle 

úvodních částí práce je tedy do jisté míry obtížné s jistotou stanovit, do jaké míry byl cíl práce 

naplněn. Teprve v závěrech práce na str. 33 čteme: „Cílem práce bylo zjistit, jaké aspekty 

nížšího sociálního postavení mají vliv na mimomanželskou plodnost a v jaké míře.“ Jarošová 

využívala data z reprezentativního výzkumu SHARE, z třetí vlny z let 2008-2009. Pomocí 

sekundární analýzy vypovídala o souboru 954 žen. (s.22) Ze tří hypotéz, které si stanovila, 

přijala jen vliv vzdělání a správně odpovídá, že: „Aspekt vzdělání se tedy ukázal jako 

významný. … Nejvýraznějším zjištěním je tedy potvrzení vlivu délky studia respondentky na 

nemanželskou plodnost.“ Cíl práce byl tedy splněn. Závěry jsou relevantní a výzkumnicky 

cenné.  
 

2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita teoretické a vlastní 
práce, vhodnost příloh apod.): 

Bakalářská práce Kateřiny Jarošové je členěna na teoretickou část kap.2. a 3. (str.3-19), 

pojednávající vyváženým způsobem o tématu nemanželské plodnosti s důležitým aspektem 

historicko-sociálního rozlišení, dále velmi fundovanou metodologickou část kap. 4 (s.20-24), 

výsledky kap. 5 (s.25-32) a závěr kap.6. Tvůrčí přístup Kateřina Jarošová prokázala zejména 

v metodologické části a při statistickém zpracování výsledků. Za zvláště cenné považuji velmi 

precizní metodologickou práci a perfektní přípravu dat na statistickou analýzu. Tato část je 

plně profesionální a pro bakalářskou práci vysoce nadstandardní. Jedná se o velmi dobře 

vyváženou práci jak co do úkolů, které si položila, tak i z hlediska rozsahu jednotlivých částí 

bakalářské práce. Kateřina Jarošová našla v současném poznání mimomanželské 

plodnosti historické období, pro nějž nejsou podrobně prozkoumány faktory 

mimomanželské plodnosti – za reálného („totalitního“ s.11) socialismu a přispěla tak 



solidním způsobem k doplnění této poznávací mezery. To je na bakalářskou práci skvělý 

výkon.  

3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, grafická 
úprava, přehlednost členění kapitol, kvalita tabulek, grafů a příloh apod.): 

Práce je srozumitelná, je bez gramatických i bez stylistických chyb. Citace jsou provedeny dle 

předpisu a v potřebné míře podrobnosti, jak to vyžadoval kontext jednotlivých odkazů. 

Strukturace práce je přehledná a logická. Tabulky jsou použity v potřebné míře a jsou přesně 

vysvětleny. Snad jen nadpis tabulky 8 by mohl být podrobnější. Na str. 23 je patrně překlep 

při charakterizaci 3. a 4. kategorie povolání. Na s. 30 je podobná nepřesnost (9.ř.zdola) 

„porodí dítě do mimo manželství“. Platí evidentně jen jedna z možností.  
 

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z diplomové práce, silné a slabé 
stránky, originalita myšlenek apod.): 

Bakalářská práce Kateřiny Jarošové je zdařilou teoreticko-metodologicko-empirickou studií. 

Cenný je již citlivý výběr výzkumných otázek a poté reálný příspěvek k poznání fenoménu 

mimomanželské plodnosti za socialismu. Závěr by si sice patrně zasloužil rozšířit, avšak 

základní zdůvodnění výsledků práce je obsaženo. Teorie je zpracována srozumitelně, bez 

zbytečných detailů a poskytuje velmi dobrou základnu pro vlastní empirické šetření autorky. 

Metodologie je provedena profesionálním způsobem a je velmi citlivě aplikována. Autorka 

prokázala, že dovede na velmi solidní úrovni pracovat s pokročilou technikou statistické 

analýza dat – logistickou regresí, a to při přípravě dat, proměnných, i při vysvětlení výsledků. 

V empirické části práce jsou dodrženy všechny potřebné podmínky pro to, aby autorka mohla 

dospět k jednoznačným validním závěrům. Předložená studie převyšuje běžné bakalářské 

práce především tím, že přináší nové originální poznatky. 
 

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ 
(jedna až tři): 
 
1. Vysvětlete, čím Vaše bakalářská práce přispěla k poznání fenoménu mimomanželské 

plodnosti. Soustřeďte se za zobecnění statistických zjištění při testování Vašich tří 

hypotéz.  

 
 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 
 (výborně, velmi dobře, dobře, nedoporučuji k obhajobě):   

 

výborně 
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