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Otázky, podněty k obhajobě:  
 
Specifické připomínky (vše podstatné, co se nevešlo do výše uvedených bodů):  
Student po celou dobu přípravy BP postupoval velmi strukturovaně, samostatně a 
svědomitě, provedl velmi detailní rešerši zejména zahraniční literatury, pracoval se zdroji, o 
kterých mnohdy v naší české literatuře zatím nenajdeme zmínky. Dokázal si poradit 
s tématem, u kterého jsem zvažovala, zda jej vůbec vypsat na BP, či jej ponechat až na téma 
DP, domnívám se, že si se svěřeným úkolem poradil mimořádně zdatně. 
 
Celkové hodnocení práce (slovně, s jasným /ne/doporučením k obhajobě): 
Předložená bakalářská práce přináší celou řadu zcela nových poznatků zejména v českém 
prostředí, postihuje velmi širokou domácí a zejména zahraniční literaturu, předkládá 
špičkový návrh experimentálního výzkumu, který svou komplexností odpovídá diplomové 
práci, velmi trefně navíc navazuje na dosud neprobádanou oblast psychologie. Pokud by 

 1 2 3 4 

Cíle práce (uvedeny jasně – nejasné, neuvedeny) X    

Soulad obsahu s názvem (ano – částečně) X    

Členění kapitol (logické členění – nevhodné strukturování) X    

Postiženy relevantní aspekty problému (jednoznačně – spíše ne)  X    

Stanovené cíle (splněny – nesplněny)  X    

 1 2 3 4 

Problém (jasně vymezen – nejasné vymezení) X    

             Projekt (analyzován ve vztahu ke klíčovým pojmům – zabývá se jinou problematikou) X    

Metodologie práce (vhodně zvolená – zcela nevhodně zvolená) X    

Propojení literárně přehledové části s návrhem projektu 
(organické, projekt logicky navazuje na 1. část – obě části jsou nesourodé) 

X    

     

1 2 3 4 

Jazyková a stylistická úroveň (práce je čtivá, použití jazyka přiměřené – nevyhovuje)   X   

Formální úprava práce (odpovídá požadavkům – zahrnuje množství formálních chyb)   X   

Grafická úprava (vyhovuje – nevyhovuje)  X    

Množství využitých literárních zdrojů (dostatečné – nedostatečné) X    

Aktuálnost literárních zdrojů (vesměs z posledních let – zdroje značně zastaralé) X    

Využití cizojazyčných zdrojů (dostačující – minimální) X    

Odkazy v textu (vcelku odpovídají standardům – chybně uváděné odkazy) X    

Seznam literatury (kompletní, bez větších chyb – nekompletní, s množstvím chyb) X    

 



autor chtěl, mohl by takto připravený výzkum přímo realizovat, případně na něj žádat grant. 
Mírnou slabinou práce může být občasný výskyt překlepů, nicméně se domnívám, že 
obsahově jde o nadstandardní práci. Proto ji jednoznačně doporučuji k obhajobě. 
 
Návrh klasifikace: výborně – velmi dobře – dobře – neprospěl/a 
 
 
V Praze dne 11. 6. 2018      podpis: Eva Höschlová 


