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Otázky, podněty k obhajobě:  
Otázka a podnět vztahující se k reálné praxi je, jaké jsou aktuální trendy v oblasti aktivačních 
programů se zaměřením na kognitivní funkce pro seniory v České republice?  
Na základě prostudované zahraniční literatury k této oblasti, jaké možnosti zlepšení lze 
navrhnout? 
 
 
Specifické připomínky: 
Předložená bakalářská práce přibližuje aktuální poznatky o aktivizačních programech se 
zaměřením na kognitivní funkce pro seniory. Autorka použila k analýze celkem 15 
zahraničních výzkumných studií, nejsou však jasná kritéria výběru studii. Pro zvýšení 

 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    

 



originality a poutavosti textu chybí značnější podíl autorky, spočívající v představení 
vlastního kritického zhodnocení získaných poznatků v průběhu psaní bakalářské práce.   
Přehlednost textu lehce snižují někdy nesprávně použitá citační pravidla dle APA a především 
nepřítomnost číslovaní stran v celém textu.  
 
 
Celkové hodnocení práce: 
Předloženou práci autorky Elišky Sedláčkové hodnotím kladně. Doporučuji proto, aby se stala 
předmětem obhajoby na katedře psychologie FF UK. 
 
 
Návrh klasifikace: velmi dobře 
 
 
V Praze dne 22. srpna 2018      Mgr. Lucia Hrešková 


