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KLASIFIKACE    1 2 3 4 

Cíl práce 

Formulace cíle práce, včetně jeho souladu s tématem práce  X       

Náročnost cíle práce    x     

Naplnění cíle práce  X       

Poznámky:  
Hodnotím kladně výběr tématu, které je stále aktuální a důležité jak z pohledu ekonomie, tak i pro 
tvůrce hospodářských politik. Cíl je formulován dobře; náročnost stanoveného cíle odpovídá 
nárokům kladeným na bakalářskou práci. Naplnění cíle práce autorka zpracovala s použitím vlastní 
deskriptivní analýzy a hlavně detailní rešerše empirické a teoretické literatury. 

Teoretická východiska 

Kvalita a relevance použitých informačních zdrojů  X       

Soulad teoretických východisek s tématem a cílem práce  X       

Odborná úroveň teoretické části, včetně rešerše empirické literatury  X       

Poznámky: Teoretická část vychází z více zdrojů, které jsou vhodně citovány; kvalita zpracování je na 
vysoké úrovni a odpovídá stanovenému cíli. 

Praktická část 

Volba použitých metod  x       

Aplikace metod  x       

Interpretace výsledků  x       

Výběr datového zdroje a práce s daty  x       

Poznámky: 
Zvolené metody zpracování jsou na standardní úrovni; data a metody jsou správně zvoleny vzhledem 
ke stanovenému cíli. Studentka hezky vypracovala deskriptivní analýzu situace v zemích V4. 

Závěry a doporučení 

Správnost a formulace závěrů a doporučení  x       



Poznámky: 
Formulace závěrů, doporučení a návrhů je na standardní úrovni; závěry a doporučení odpovídají 
nárokům kladeným na bakalářskou práci. 

KLASIFIKACE    1 2 3 4 

Literatura 

Rozsah použité literatury / informačních zdrojů   x       

Využití cizojazyčné literatury  x       

Dodržení citačních norem  x       

Poznámky: Rozsah literatury je relevantní a souvisí se zpracovaným tématem; jsou nadprůměrně 
využity cizojazyčné zdroje; citační normy jsou dodrženy. 

Formální úprava 

Logická struktura a provázanost textu  x       

Stylistická a gramatická úroveň textu  x       

Zpracování a přehlednost tabulek a grafů  X       

Poznámky: 
Práce je logicky strukturována, jednotlivé kapitoly na sebe navazují; terminologie je na vysoké úrovni 

 

Otázky, ke kterým by se měl student vyjádřit v průběhu obhajoby:  

1. Existují pro české ženy překážky pro vstup na trh práce a pro 

úspěšnou pracovní kariéru? Jakými opatřeními by šlo tyto 

odstranit? 

2. Jak by jste zhodnotila z pohledu postavení žen na trhu práce 

nedávné návrhy či nově přijatá opatření vlády, např. 

k zavedení otcovské dovolené, k posílení počtu míst 

v předškolních zařízeních či formální zakotvení práce 

z domova, tzv. „home office“ do novely zákoníku práce? 

 

   

  

Návrh klasifikace  
(nehodící se vymažte) 

 
výborně 
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