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Otázky, podněty k obhajobě:  
 
Jaká mohou být rizika podrobného seznámení účastníků výzkumu s jeho průběhem a cíli 
v kontextu tématu výzkumu? 
Jaké mohou být nevýhody výběru účastníků výzkumu pouze z pacientů hospitalizovaných ve 
zdravotnických zařízeních v porovnání s účastníky žijícími doma? 
 
 
Specifické připomínky (vše podstatné, co se nevešlo do výše uvedených bodů): 
Práce mapuje aktuální poznatky z oblasti kognitivních funkcí u seniorů a možnosti 
screeningového vyšetření kognice. Literárně přehledová část dále popisuje současnou 

 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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seniorskou populaci z aspektů nejen psychologických ale také kulturně historických. Dále 
vymezuje screeningové vyšetření vůči komplexnímu neuropsychologickému vyšetření a uvádí 
přehled vybraných screeningových testů kognice a možnosti jejich užití.  
Navržený výzkum má cíl ověřit vztah mezi úrovní a druhem dosaženého vzdělání seniorů, 
volbou povolání a výsledky ve vybraných screeningových testech kognice v kontextu 
svobodnosti volby vzdělání i povolání u současné generace seniorů. Cílem výzkumu je 
upozornit na problematiku nezohledňování místně specifických reálií při používání na vzdělání 
vázaných norem u současné seniorské populace v České republice. 
Doporučila bych zvážení zkrácení délky některých vět, aby byla práce čtivější.  
 
 
Celkové hodnocení práce (slovně, s jasným /ne/doporučením k obhajobě): 
 
Práce splňuje požadavky bakalářské práce – doporučuji k obhajobě. 
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