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Obsahová hlediska práce 

Úroveň návrhu projektu 

Formální 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

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



Otázky, podněty k obhajobě:  
Jak bude prováděna triangulace dat? 
Jaké výzkumy proběhly na toto téma v ČR? 

Specifické připomínky: 
V teoretické části práce se autorka věnuje popisu Downova syndromu, současným 
možnostem a metodám prenatální diagnostiky, hlavní pozornost věnuje tématu 
reakce rodičů na narození dítěte s Downovým syndromem. V tomto kontextu 
přibližuje teorie reakce na závažné životní události a ztrátu a specificky pak teorii 
a výzkumy věnující se narození dítěte s postižením a Downovým syndromem. 
Věnuje se faktorům, které mohou ovlivňovat reakce rodičů. Přináší taky doporučení 
vyplývající z výzkumných zjištění pro práci zdravotnického personálu a sdělování 
diagnózy dítěte rodičům. Literárně přehledová část je napsaná s dobrou logickou 
návazností. Část citovaných zdrojů je staršího data, jsou to ale zdroje, které jsou v 
souvislosti s daným tématem užívány a odkazující k tematice prožívání závažných 
životních událostí, doplněné a okomentované novějšími zdroji. Autorka čerpala 
převážně ze zahraničních výzkumných studií. U citací chybí uvozovky. Některé 
překlady znějí trochu kostrbatě, např. s. 26 - postnatální konzultace byla v této 
studii výstižněji definována provázením.  
V empirické části popisuje vymezení a cíle výzkumu, výzkumné otázky, metodu 
zpracování dat, etiku výzkumu a výzkumný soubor. V cílech práce uvádí na s. 37 - 
“Větší význam je přikládán popisu jedincova zážitku s odkazem na psychické i 
smyslové složky včetně individuálních interpretací.” - co autorka myslí pod pojmem 
smyslové složky? Metoda kvalitativního výzkumu je dobře zvolená, autorka zároveň 
jasně argumentuje a vysvětluje, proč vzhledem k cíli výzkumu volí právě tuto 
kvalitativní metodu práce s daty (a ne např. narativní analýzu nebo zakotvenou 
teorii). Vzhledem k charakteru práce by bylo možné doplnit ještě návrh prezentace 
získaných výsledků - dle kritérií IPA a způsob zajištění triangulace dat. 

Celkové hodnocení práce: Předložená bakalářská práce splňuje požadavky na ní 
kladené. Autorka během konzultací práce prokazovala profesní zájem o danou 
problematiku. Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 

Návrh klasifikace: výborně 

V Praze dne 26.8.2020      Katarína Loneková


