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Otázky, podněty k obhajobě:  
Návrh výzkumu je místy příliš stručný (návrhu výzkumného projektu by měla patřit min 1/3 
práce). Výzkumný design je vnitřně soudržný (nástroje reagují na výzkumné otázky), některé 
aspekty výzkumu ale zůstávají zastřeny, např. alespoň rámcový obsah témat, která mají být 
otevřena v rámci výzkumných rozhovorů.  
 
- Co si autorka práce myslí o „terror management theory“ v kontextu cílů vlastního projektu? 
- Je nutné cílit na konstrukci teorie v rámci jedné dané výzkumné studie? 
- Jaké jsou nevýhody práce s transkripty rozhovorů oproti práci přímo s jejich záznamem? 
- Jaké další metody analýzy kvalitativních dat autorka pro daný výzkumný design zvažovala, 
případně jaký další druh dat by mohl pomoci zodpovědět stanovené výzkumné otázky? 
 
 
 

 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 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 x 

Využití cizojazyčných zdrojů: dostačující – minimální  x x  

Odkazy v textu: vcelku odpovídají standardům – chybně uváděné odkazy     

Seznam literatury: kompletní, bez větších chyb – nekompletní, s množstvím chyb  x   

 



Specifické připomínky (vše podstatné, co se nevešlo do výše uvedených bodů): 
Cíle práce jsou stanoveny příliš široce – mají výrazný přesah do praxe a nejsou naplnitelné 
v rámci bakalářské práce. 
 
Cíle práce a cíle projektu by měly být shodné. 
 
Autorka zručně definuje pojmy a umí se v rámci dané definice pohybovat. Místy jde v rámci 
definice pojmů a přípravy půdy pro návrh výzkumu až příliš hluboko. Půl stránky věnované 
pyramidě potřeb dle Murraye, či celá kapitola popisu pěti stádií Kubler-Rossové se zdají 
vzhledem k povaze návrhu výzkumu irelevantní. Práce by mohla věnovat více prostoru 
výzkumným studií, které se vztahují jak přímo k tématu a cílům práce, tak ke zvolené 
metodologii. V rámci teoretické části práce by si pak autorka lépe připravila půdu pro popis 
svého zajímavého výzkumného záměru a projektu. 
 
Několik literárních zdrojů chybí v seznamu referencí – např. Turk a Feldman. 
 
Neaktuálnost referovaných výzkumných studií způsobuje jakousi inflaci určitých sekcí práce, 
viz str. 24, kde reference na Covinského práci z roku 1994 je takto, bez širšího kontextu, 
v podstatě nadbytečná.  
 
Diskuze neobsahuje jedinou citaci či referenci. 
 
 
 
 
Celkové hodnocení práce (slovně, s jasným /ne/doporučením k obhajobě): 
 
Práce je čtivá a přehledně strukturovaná. Návrh výzkumného projektu obsahuje přiléhavou 
volbu výzkumných nástrojů vzhledem k povaze výzkumných otázek. Slabinou práce je 
především práce se zdroji. Většina tvrzení autorky se opírá o monografie staršího data vydání 
(bez uvedení primární citace případně zmínění způsobu, jak autor dané monografie ke 
zmiňované informaci přišel), manuály pro pomáhající profese nebo výzkumné studie staršího 
data. Autorka v řadě míst práce ukazuje (např.sekce 6.2), že umí vystavět čtivý a věcný text 
založený na výsledcích výzkumných studií. Celé kapitoly (2 a 3) přitom nepracují s primárními 
zdroji.  
 
Práci doporučuji k obhajobě. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh klasifikace: velmi dobře  
 
 
V Praze dne 24.8.2020       podpis 


