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Posudek bakalářské práce  

Jméno autora práce: Viktorie Mašková 
Název bakalářské práce: Kognitivně-behaviorální terapie v léčbě dětí s 
obsedantně-kompulzivní poruchou pohledem rodičů 

Oponent: 
(u každé položky vyjádřete odpovídající možnost písmenem x) 

Obsahová hlediska 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

Úroveň návrhu projektu 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

Formální hlediska práce
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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Otázky, podněty k obhajobě:  
Čím konkrétně by se dala podpořit spolupráce rodičů při léčbě dětí s OCD?  
Navržený výzkumný soubor zahrnuje rodiče dětí s OCD, u kterých byla terapie již 
ukončena i ty, u kterých terapie ještě probíhá. Jaké přínosy a úskalí autorka v tomto 
kritériu zařazení do výzkumu spatřuje? 

Specifické připomínky (vše podstatné, co se nevešlo do výše uvedených bodů): 
V předložené bakalářské práci se vyskytují drobné nedostatky, které však významně 
nesnižují její kvalitu, jsou zde uvedeny jako inspirace pro psaní dalších prací tohoto 
typu.  
Jedná se např. o absenci roku u citaci v textu (viz str. 12, 30); u citace v textu 
uvedení čárky před posledním autorem studie (viz např. str. 14: “Abramowitz, 
Whiteside, a Deacon (2005)”); chybně uvedený název účinné látky “sertralinu” při 
léčbě OCD u dětí a dospívajících (viz např. str. 14).  
V tabulce 2 (str. 19) by bylo vhodnější přeložit do češtiny název “Exposure and 
response prevention”, tak jak autorka uvádí český název i v ostatních bodech 
tabulky, případně název pro přehlednost dovysvětlit bezprostředně v textu pod 
tabulkou.  
V kapitole 6. 1 je pro přehlednost možné zvážit uvedení konkrétního znění 
výzkumných otázek, které jsou uvedeny v textu dříve.  

Celkové hodnocení práce (slovně, s jasným /ne/doporučením k obhajobě): 
Autorka se ve své bakalářské práci zaměřuje na téma obsedantně-kompulzivní 
poruchy u dětí (dále jen OCD), kterému je bezpochyby zapotřebí věnovat výzkumnou 
pozornost. Hlavní zájem se zaměřuje na zjištění efektivity kognitivně-behaviorální 
terapie (dále jen KBT) pohledem rodičů dětí s OCD. U autorky lze ocenit především 
šíři výzkumného zájmu o dané téma, které se projevuje v celkovém přehledu o této 
problematice a schopnosti psát o daném tématu v širším kontextu. Autorka také v 
práci zmiňuje další - nadstavbové - možnosti práce s OCD u dětí, které jsou rozšířené 
především v zahraničí.  
Seznam použité literatury obsahuje 74 zdrojů, převážně aktuálních studií. Literárně 
přehledová část zahrnuje 28 normostran, empirická část 6 normostran, součástí je 
úvod, diskuze, závěr a přílohy. Bakalářská práce je členěna do přehledně a logicky 
seřazených kapitol, empirická část práce navazuje na kvalitně zpracovanou 
teoretickou část. Autorka se drží cílů své práce, uvádí relevantní informace a 
prokazuje kritické uvažování nad uvedenými poznatky.  
Výzkumná část projektu je v podobě návrhu kvalitativního výzkumu, ve kterém jsou 
zahrnuty nejdůležitější aspekty tohoto typu výzkumu. 

Návrh klasifikace: výborně – velmi dobře – dobře – neprospěl/a 
Předložená bakalářská práce plně splňuje nároky, které jsou na tento typ práce 
kladeny, proto ji doporučuji k obhajobě s navrženou klasifikací výborně. 
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