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Otázky, podněty k obhajobě:  
 

 Popište přesněji, jak použitý dotazník IDAS navazuje na teoretický koncept 
dialogického self. V čem má oproti jiným metodám navrch?  

 Zvolené metody empirického výzkumu předpokládají minimálně průměrný intelekt. 
Jak by bylo možné zkoumat sebepersvazi u nižších hladin IQ a jedná se vůbec na 
tomto vzorku o prozkoumaný jev? 

 
Specifické připomínky (vše podstatné, co se nevešlo do výše uvedených bodů): 
 
Seznam literatury je místy nejednotný, především zdroje s jedním autorem jsou někdy 
uváděny i s křestním jménem (jindy však nikoli). Jinak je však zdrojování v pořádku a i 
formální stránka až na občasné překlepy splňuje nároky. Speciální pochvalu si zaslouží 
zahrnutí nejčerstvějších výzkumů z posledních dvou let.  

 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   

 



 
Celkové hodnocení práce (slovně, s jasným /ne/doporučením k obhajobě): 
 
Předložená bakalářská práce se zabývá širokým a nejednoznačným konceptem 
intrapersonální komunikace a možnostmi jejího využití ke změně postojů. V teoretické části 
tedy představuje ústřední dva pojmy, jež nemají jednotná psychologická uchopení. Kapitoly 
v této části se místy obsahově překrývají, což reflektuje často nejasné vymezení hranic mezi 
jednotlivými pojmy. Vzhledem k tématu by možná bylo vhodnější členění na základě 
historického vývoje, od prvních konceptů behavioristů a Vygotského až po moderní 
neurolingvistické teorie – jednotlivé teorie překrývající se z hlediska definice, funkce i 
aplikovatelnosti by tak mohly být zpřehledněny. Co se týče samotného obsahu, použité 
členění je však zcela funkční a vyčerpávající. 
Teoretická část též postihuje velké množství konceptů intrapersonální komunikace i 
persvaze, přičemž trychtýřovitě směřuje od obecnějších zákonitostí ke konkrétním aplikacím. 
Navazující návrh empirického výzkumu zpracovává poznatky do vlastního výzkumu, který se 
z metodologického hlediska jeví proveditelně, srozumitelně i prakticky. Práce tak 
systematicky popisuje složité téma a jasně definuje abstraktní koncepty bez nabízejícího se 
sklouzávání k relativizaci. Tím jasně splňuje nároky kladené na bakalářskou práci, doporučuji 
ji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně. 
 
Návrh klasifikace: výborně – velmi dobře – dobře – neprospěl/a 
 
 
V Praze dne 27. 8. 2018      podpis 


