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Úroveň návrhu projektu 

 

Formální hlediska práce 

 
Otázky, podněty k obhajobě:  
 
Jak je v rámci výzkumné části možné definovat skupinu s kognitivní poruchou? 
Jaké mohou být etické problémy při tomto výzkumu, zvláště v případě skupiny osob 
s kognitivní poruchou? 
Jaké jsou možnosti aplikace výsledků výzkumu v praxi? 
 
 
 

 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 (vše podstatné, co se nevešlo do výše uvedených bodů): 
Bakalářská práce se na první pohled jeví konzistentně, je psána čtivě a s minimem gramatických 
a stylistických chyb. Práce vychází z dostatečného množství literatury, Teoretická část je logicky 
provázána. Při podrobném čtení však nacházím různé nesrovnalosti. Například v rámci 
výzkumné části jsou formulovány tři hypotézy, se kterými je dále pracováno v textu. Třetí 
hypotéza zní: „…H3: U skupin osob s kvalitním spánkem, monitorovaným metodou PSG1, je 
ráno vybaveno statisticky významně nižší množství materiálu než u skupin osob s nekvalitním 
spánkem….“(s.32), zdá se však, že je formulována v rozporu s ostatními částmi práce (k 
porovnání např. na s. 37: „..tvrzení, že u skupin osob s nekvalitním spánkem, monitorovaným 
metodou PSG, je ráno vybaveno signifikantně nižší množství materiálu než u skupin osob s 
kvalitním spánkem“.)  
V rámci práce s citacemi, je často uváděna jen jedna citace na odstavec, což je dle mého názoru 
nedostatečné. Například na straně 33, autorka uvádí, že „… Ke zhodnocení stavu kognitivních 
funkcí probandů bude použit Montrealský kognitivní test (MoCA) a TEGEST, což je rychlý 
orientační paměťový test, v rámci kterého se hodnotí zapamatování a předvedení 6 gest 
(Bartoš, 2018)…“, z této formy citace bych usuzovala na to, že autorka cituje celou větu ze 
zdroje uvedeného na závěr, popřípadě, že uvedený autor je autorem obou metod. V celé práci 
postrádám citace autorů použitých metod (např. u výše zmiňovaného MoCA, MEQ, PANAS, 
MMSE, atd.).  
V rámci teoretické části, bych doporučovala více rozpracovat část o kognitivních poruchách 
vzhledem k tomu, že se jedná o jednu skupinu probandů a pojem „kognitivní porucha“ zde není 
jasně definován. Taktéž bych v této souvislosti do výzkumné části doplnila kritéria kognitivní 
poruchy, kdy v textu je uvedeno kritérium MoCA menší než 26 bodů, není však stanovena 
druhá hranice a z diskuze je patrné, že autorka nepočítá se zapojením osob se syndromem 
demence.   
 
 
 
 
Celkové hodnocení práce (slovně, s jasným /ne/doporučením k obhajobě): 
 
Práce splňuje požadavky bakalářské práce – doporučuji k obhajobě. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh klasifikace: velmi dobře až dobře 
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V Praze dne podpis 


