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Otázky, podněty k obhajobě:  

 V empirické části práce jste jako závislou proměnnou zvolila takzvanou celkovou 
kapacitu učení (též označovanou jako kapacitu deklarativní paměti, počítanou jako 
sumu vybavených slov z první tří opakování zadání). Proč jste použila právě tuto 
proměnnou, jaké jiné ukazatele výkonu v testu HVLT-R byste mohla využít a co by 
měřily? 

 Co nového či potřebného přináší test HVLT-R, že je potřeba pro něj vytvářet české 
normy? Co má navíc od kupříkladu běžně používaného Reyova paměťového testu učení 
(RAVLT)? 

 
 

 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): 

 Teoretická práce se vyznačuje bohatostí zdrojů a po formální stránce splňuje veškeré 
náležitosti. Je zřejmé, že autorka načetla na dané téma velké množství literatury. Text 
samotný je ovšem nekonzistentní, neplyne, skáče z tématu na téma jakéhokoliv 
zřejmého napojení a většiny témat se dotýká jen velmi povrchně. 

 Čtvrtá kapitola, která měla být teoretickým vrcholem práce, kuse popisuje jen několik 
nástrojů k měření deklarativní paměti a ani o klíčovém testu pro tuto práci (Hopkinsův 
verbální test učení) se nedozvíme mnoho. Paradoxně mnohem více užitečných 
informací o tomto testu nás čeká až v prvních třech odstavcích Diskuze. 

 Empirická část práce se věnuje vhodně nadesignovanému výzkumu s dobrým záměrem, 
dostatečně formulovanou výzkumnou otázkou a hypotézami a kvalitně zpracovanou 
deskriptivní statistikou. Kamenem úrazu výzkumu je testování hypotéz, kde je 
kupříkladu dochází k testování jedné hypotézy hned dvěma způsoby (korelací a 
následně dvouvýběrovým testem) nebo použití mnohonásobné lineární regrese přes 
porušení hned několika podmínek (např. linearita vztahů či normální rozložení dat). 
Statistické zpracování dat vůbec má plno nadbytečných částí, které zaplevelují jinak 
kvalitně provedený výzkum. To se projevuje i v závěrech a interpretacích studie. Situaci 
nezlepšuje ani absence jakékoliv vizualizace dat, ačkoliv si daný výzkum přímo říká o 
několik přehledných grafů. 

 Paradoxně nejpropracovanější částí práce je diskuze. Autorka se konečně zaměřila na 
konkrétní výsledky konkrétních studií, které ovšem měly zaznít v teoretické části práce 
a ne až v jejím samotném závěru. 

 
Celkové hodnocení práce (slovně, s jasným /ne/doporučením k obhajobě): 
 
Bakalářská práce Terezie Zuntychové s názvem „Korelace deklarativní (explicitní) paměti s 
věkem a vzděláním“ je rozsáhlá, plná kvalitních a aktuálních zdrojů a obsahuje dobře nastavený 
výzkumný design v empirické části. Trpí ovšem vysokou tematickou nekonzistencí až 
zmateností textu v teoretické části a hrubými pochybeními ve statistickém zpracování 
v empirické části. Vzhledem k tomu doporučuji práci k obhajobě a navrhuji klasifikovat 
hodnocením „dobře“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh klasifikace: dobře 
 
 
V Praze dne podpis 


