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Otázky, podněty k obhajobě:  
 
Zajímalo by mne, dle jakého zdroje autorka čerpá na str.18 - strukturu anamnestického 
rozhovoru, kde postrádám citaci. 
Prosím o vysvětlení zkratky metody BAAS, kterou jsem v práci nenalezla. 
Jak zní stručně definovaný výzkumný problém Vaší práce? 
 
 
 
 

 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  
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Specifické připomínky (vše podstatné, co se nevešlo do výše uvedených bodů): 
Práce obsahuje četné gramatické chyby. Častá malá písmena na počátku věty i nejednotnou 
grafickou úpravu (např. různé nastavení stylu odstavců, různé šíře či bez odsazení bez jasného 
důvodu). V seznamu literatury se vyskytují chyby ve formátu citací (např. str. 55 - nejednotnost 
formátu citace knihy, téhož nakladatelství; chybějící tečky za citacemi, na str.54 evidentní 
přehození jména a příjmení autorů , kdy je citován Radek a Petr, nikoliv Ptáček a Bartůněk; 
neopodstatněné zdvojování závorek, či nedokončený rozsah stran článku).  
 
Empirická část mě překvapila svou délkou 6 stran, i přesto, se jeví celistvě. Výzkumný problém 
není jasně definován. Práce budí dojem, že na dokončení nebylo dostatek času. 
Téma vnímám jako důležité a práce obsahuje četné zajímavé zorné úhly pohledu na 
komunikaci mezi pacientem a lékařem i podklady jejich vztahu. Autorka pracovala 
s dostatečným počtem literárních zdrojů a dostatečně rozpracovala teoretickou část.    
 
 
Celkové hodnocení práce (slovně, s jasným /ne/doporučením k obhajobě): 
Práce formálně splňuje požadavky bakalářské práce. Doporučuji k obhajobě. 
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