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Otázky, podněty k obhajobě:  
- Podle čeho autorka vybrala výčet oblastí etických dilemat pro první kapitolu literárně 
přehledové části práce?  
- Jedním z výsledků realizovaného výzkumu je, že se 46,9 % dotázaných psychoterapeutů 
spoléhá při řešení etických dilemat na „své vlastní etické normy“. Mohla by autorka tento 
výsledek interpretovat a zejména osvětlit, co se pod „vlastní etickou normou“ skrývá? Navrhuje 
dále další výzkum v této oblasti – jaký by měl být design takového výzkumu?    
- Autorka uvádí, že se nechala při sestavování dotazníku pro svůj výzkum inspirovat dříve 
provedenou studií (Pope, Tabachnick, & KeithSpiegel, 1987). Jaké by bylo srovnání výsledků 
obou výzkumů? 
    

 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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Celkové hodnocení práce (slovně, s jasným /ne/doporučením k obhajobě): 
Na předkládané bakalářské práci oceňuji zejména výběr tématu, které vnímám jako významné, 
a na jehož poli bylo provedeno doposud až překvapivě málo výzkumů. Považuji proto za velmi 
přínosné, že se autorka rozhodla v rámci své bakalářské práci výzkum v této oblasti realizovat.  
 
Nedostatkem práce je její nízká stylistická úroveň a nesrozumitelné formulace vět. Je tak 
zásadně snížena kvalita celé práce. Uvádím pouze jeden příklad (z abstraktu práce, str. 4), další 
nevypisuji.: „Naopak předpoklad, že čím více se psychoterapeuti s danou eticky náročnou 
situací setkávají, tím spíše je jejich postoj vůči ní více etický, byl podpořen středně silným 
vztahem (průměrný korelační koeficient=0,316). Jako téměř většinově nejvíce používaným 
zdrojem při rozhodování etických dilemat byly psychoterapeuty označeny vlastní etické normy 
(46,9 %).“. V práci nacházím také chyby v citacích v textu (např na str. 17.: „  
(Pope & Tabachick, Therapist as patients: A national survey of psychologists' experiences, 

problems and beliefs, 1994)“ nebo na str. 18 „(Pro klienty psychoterapie, 2017; ceny a 

podmínky psychoterapie, 2019)“). Text obsahuje také gramatické chyby (např. ve slově 
„vyzíván“ a opakovaně ve slově „standarty“).  
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