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Otázky, podněty k obhajobě:  

- Jak by autorka definovala poruchy schizofrenního spektra?  

- Autorka na str. 7 uvádí, že „předkládá výzkumný návrh, jehož obsah má potenciál překonat 
některé dosavadní limity ve výzkumu, případně klinické psychologické praxi.“ Jak konkrétně by 
tento výzkum překonal dosavadní nedostatky ve výzkumu?  

- Jak velký výzkumný soubor by byl třeba k naplnění cílů výzkumu?  

- Jaké jsou možné limity navrhovaného výzkumného projektu? 

 

 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 

K předkládané práci mám několik specifických připomínek týkajících se formálních aspektů 
práce. V literárně-přehledové části se objevuje chybné číslování kapitol (2x se objevuje kapitola 
2.1). Místy autorka používá méně vhodné obraty pro účely akademické práce (např. „není se co 
divit“ např. str. 11 a 12).  Pokud autorka zmiňuje diagnostické metody, je vhodné kromě jejich 
názvu uvádět i jejich autora a rok vydání. Zároveň bych doporučila používat české označení 
názvů subtestů, které jsou součástí českých adaptací neuropsychologických testů (např. 
backward-digit span úloha a forward-digit span – str. 22,32). 

 

Celkové hodnocení práce (slovně, s jasným /ne/doporučením k obhajobě): 

Bakalářská práce Anny Horákové se věnuje tématu exekutivní dysfunkce ve vztahu k poruchám 
schizofrenního spektra. Předložený návrh výzkumného projektu si klade za cíl replikovat 
dosavadní poznatky o exekutivní dysfunkci (konkrétně v doménách inhibiční kontroly, pracovní 
paměti a kognitivní flexibility) u jedinců s poruchami schizofrenního spektra a jejich příbuzných 
prvního stupně. 

Velmi kladně hodnotím, že autorka v literárně-přehledové části vychází z velkého množství 
aktuálních zahraničních zdrojů, propojuje závěry výzkumných studií, předkládá informace 
přehledně. Text je členěn logicky, jen s minimem stylistických chyb či překlepů. Za nedostatek 
však považuji to, že v literárně-přehledové části se autorka zabývá pouze schizofrenií a opomíjí 
vymezit poruchy schizofrenního spektra, byť v samotném názvu i v návrhu výzkumu se autorka 
právě na tyto zaměřuje a v úvodu práce deklaruje jejich představení. Nejednotnost v tom, zda 
text hovoří o schizofrenii nebo o poruchách schizofrenního spektra, se objevuje v práci častěji 
(např. str. 6-7, 36, 43).  Návrh výzkumného projektu je nosný, výzkumné otázky i hypotézy jsou 
jasně definovány, v diskusní části však postrádám úvahu nad možnými úskalími 
proponovaného výzkumu.   
 
Práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci, a proto ji doporučuji k obhajobě. 

 
Návrh klasifikace: velmi dobře  
 
 
V Praze dne 6. 6. 2020 podpis 

 


