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Posudek bakalářské práce  

Jméno autora práce: Daniela Mičková 
Název bakalářské práce: Kognitivní profil u pacientů s fibrilací síní 

Oponent: Bc. et Mgr. Gabriela Míková 

Obsahová hlediska práce 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

Úroveň návrhu projektu 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

Formální hlediska práce 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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Otázky, podněty k obhajobě:  
Výzkumná část bakalářské práce je součástí projektu EndoMaze HYBRID (viz str. 30) - 
jak se sama autorka podílela na sběru a vyhodnocení dat v předkládané práci? 
Případně co vnímala jako nejobtížnější v rámci své role ve zmíněném projektu?  

Specifické připomínky (vše podstatné, co se nevešlo do výše uvedených bodů): 
U autorky bakalářské práce lze ocenit pečlivost, se kterou k psaní přistoupila. Práce 
je na pomezí oboru psychologie a lékařství, přičemž autorka prokázala hlubší 
orientaci v obou odvětvích. 

Celkové hodnocení práce (slovně, s jasným /ne/doporučením k obhajobě): 
Autorka bakalářské práce se zaměřuje na problematiku kognitivních funkcí u pacientů 
s fibrilací síní. Z textu je patrný autorčin přehled v této problematice a schopnost 
uvažování o daném tématu v širším kontextu. Literárně přehledová část bakalářské 
práce odráží hlubší zájem o dané téma i schopnost kritického hodnocení závěrů 
předkládaných studií.  
Text je logicky a přehledně členěn, stylistická a formální úroveň práce je na velmi 
dobré úrovni. Seznam použité literatury čítá 111 zdrojů, převážná část se skládá z 
citací aktuálních zahraničních studií. Literárně přehledová část je členěna do pěti 
kapitol a zahrnuje 23 normostran, empirická část práce obsahuje 26 normostran, 
součástí je dále podrobná diskuze a závěr. 
Výzkumná část práce byla realizována, autorka kvalitně a podrobně zpracovala 
výzkumná data, která následně rozebírá a podrobuje kritickému hodnocení v rámci 
diskuze.  

Návrh klasifikace: výborně – velmi dobře – dobře – neprospěl/a 
Předkládaná bakalářská práce zcela splňuje nároky kladené na tento typ práce, proto 
ji doporučuji k obhajobě s návrhem klasifikace výborně. 

V Praze dne 27. srpna 2020 Gabriela Míková


