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 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   

 



KPS 

Katedra psychologie 

 

Otázky, podněty k obhajobě:  

 Jaké parametry by podle autorky měla splňovat metoda nebo technika, která by 
dokázala bezprostředně pomáhat řešit vnitřní konflikty? 

 Obsahuje autorkou navržený způsob ošetření existujícího etického rizika výzkumu 
(spočívajícím v přiřazení osob trpících vnitřním konfliktem do skupiny s placebo 
intervencí) prvky, které by mohly negativně ovlivnit validitu závěrů výzkumu? V případě, 
že ano, jakým způsobem by je bylo možné odstranit, případně minimalizovat jejich vliv? 

 
Specifické připomínky: 

 Přestože se autorka opírá o menší množství spíše starších literárních zdrojů, při 
hodnocení tohoto aspektu její práce jsem zohlednil skutečnost, že tomuto specifickému 
tématu není v odborné obci věnováno tolik pozornosti.  

 Popis způsobu statistického zpracování dat je zbytečně podrobný - nepřináší čtenáři 
informace navíc, které by přitom byly užitečné vzhledem k probíranému tématu. 

 
Celkové hodnocení práce: Autorka ve své bakalářské práci prokázala schopnost srozumitelným 
a přehledným způsobem shrnout základní pojmy a dosavadní poznatky ve vybrané oblasti 
psychologického bádání, kriticky je zhodnotit, zformulovat teoreticky i prakticky relevantní 
výzkumné otázky a navrhnout výzkumný design k jejich zodpovězení. Práci doporučuji 
k obhajobě. 
 
Návrh klasifikace: výborně až velmi dobře 
 
 
V Praze dne 29. 8. 2018 podpis 


