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Otázky, podněty k obhajobě:  
Autorka v diskusi uvádí, že limitem výzkumu by byla jeho nižší ekologická validita. Jak by bylo 
podle autorky možné zvýšit ekologickou validitu takového výzkumu?  
 
 
Specifické připomínky (vše podstatné, co se nevešlo do výše uvedených bodů): 
Ráda bych ocenila především části zaměřené na modifikované kognitivní interview a pak 
specificky na seniory. Specifický přístup k některým potenciálně zranitelným populacím v rámci 
výslechu by měl mít svůj větší prostor jak z hlediska výzkumu, tak v praxi. Ve vlastním 
výzkumném návrhu pak posouvá svůj zájem o oblast k mapování specifik dvou populací seniorů 
v rámci výslechu metodou kognitivního interview, chce se zaměřit na rozdíly mezi skupinou 

 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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s bez kognitivního deficitu.  Takový výzkum by mohl prohloubit poznání specifických obtíží 
těchto osob v rámci výslechu. Plán výzkumu je přehledně popsán a kvalitně diskutován. 
 
 
 
 
Celkové hodnocení práce  
Práce je dle mého názoru velmi kvalitní, dobře strukturovaná, vnitřně provázaná. Autorce se 
podařilo dobře zorientovat ve zvolené problematice, uvést její teoretické souvislosti, i praktické 
implikace. Autorka píše korektním odborným jazykem, přesto však srozumitelně. Text dobře 
plyne.  
Práce splňuje nároky kladené na bakalářské práce a já ji doporučuji k obhajobě. 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh klasifikace: výborně  
 
V Praze dne 10. 6. 2020 podpis 


