
FF UK v Praze, katedra psychologie

Posudek bakalářské práce

Jméno autora práce:   Tereza Lindenthalová
Název bakalářské práce: Vybrané psychologické aspekty období dospívání a rané 
dospělosti u osob se získaným tělesným handicapem (se zaměřením na kvadruplegii a 
paraplegii)

Vedoucí: PhDr. Tamara Hrachovinová, CSc.

(u každé položky vyjádřete odpovídající možnost písmenem x)

Obsahová hlediska práce

Úroveň návrhu projektu
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Otázky, podněty k obhajobě:
Které další psychologické aspekty (kromě těch v práci uvedených) bychom mohli nalézt u 
dospívajících osob se získaným tělesným handicapem?

Specifické připomínky (vše podstatné, co se nevešlo do výše uvedených bodů):
V seznamu literatury je řada sekundárních citací a to i v případě českých zdrojů a tehdy, když 
primárním zdrojem je bakalářská či diplomová práce (např. Jesenský in Němcová, Schwarzer 
in Zmrzlá, s. 65). Chybí iniciály křestních jmen, např. Vágnerová, Hajd-Mousová & Štech, rok 
vydání;  není v seznamu Ottová; názvy časopisů vypsat atd.  

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
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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



Celkové hodnocení práce (slovně, s jasným /ne/doporučením k obhajobě):

Zaměření práce na získaný tělesný handicap - kvadruplegii a paraplegii bylo volbou autorky. 
Přes závažnost tématu není této problematice a zejména v období dospívání věnována 
dostatečná výzkumná pozornost. 
Posuzovanou práci považuji za zdařilou – snaha o srozumitelné uchopení tématu, seznam 
citované literatury (6 stran), prezentace výsledků studií, včetně kazuistických „zlomků“. 
Z komplexní problematiky psychologických aspektů si zvolila copingové strategie, participaci 
ve společnosti a kvalitu života. Návrh empirického šetření odpovídá literárnímu přehledu.
Kladně hodnotím popis sběru dat a především diskusi, ve které se autorka podrobně věnuje 
jednotlivým hypotézám a samostatně i limitům navrhovaného výzkumu.   
Určité formální nedostatky se týkají citací.

Práce splňuje nároky kladené na bakalářskou práci a doporučuji ji k obhajobě.

Návrh klasifikace: výborně 
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