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Formální hlediska práce 

 
Otázky, podněty k obhajobě:  
Jaké další psychologické fenomény (kromě sebehodnocení) byste při hodnocení účinnosti 
terapie mapovala a jakým způsobem? 
 
Který ze zahraničních autorů dle Vašeho názoru přináší v dané problematice aktuálně 
nejpřínosnější poznatky? A naopak kdo se problematikou zabývá v České republice? 
 
Jaké rozdíly vnímáte mezi obětmi syndromu CAN a jaké mezi oběťmi domácího násilí? Jak by 
se projevili v přístupu k nim? 
 
 
 

 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    

 



Specifické připomínky (vše podstatné, co se nevešlo do výše uvedených bodů): 
V případě navázaní, nebo rozpracovávání projektu bych doporučovala větší pozornost 
věnovat rozdílům a specifikám práce u dětí - obětí syndromu CAN a dětí – sekundárních 
obětí domácího násilí. 
 
Celkové hodnocení práce (slovně, s jasným /ne/doporučením k obhajobě): 
Předložená práce přináší téma terapeutické práce s dětskou obětí domácího násilí a jejího 
účinku. Přičemž toto téma odráží i aktuální potřeby empiricky uchopit otázky vlivu terapie.  
Teoretická část práce však od názvu vybočuje. Dochází k prolínání témat sekundárních obětí 
domácího násilí a obětí syndromu CAN. Dle mého názoru chybí jasnější vymezení a 
diferenciace těchto dvou skupin. Přínosný se z mého hlediska jeví především přehled 
jednotlivých způsobů práce s dítětem a srovnání metod užívaných v České republice a 
v zahraničí.  
Výzkumný návrh je zpracován na úrovni, která dle mého názoru splňuje nároky kladené na 
bakalářskou práci. Práci doporučuji k obhajobě.  
 
 
Návrh klasifikace: velmi dobře 
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