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Formální hlediska práce 

 
Otázky, podněty k obhajobě:  
 

• Autor v úvodu práce uvádí, že v práci cituje dle „normy American Psychological 
Organization (2010)“, což dle seznamu použité literatury znamená 6. vydání této 
normy. Přestože v bakalářských pracích z podstaty není uváděno datum uzavření 
rukopisu, z datovaného prohlášení autora v úvodu práce a z designu výzkumu lze 
usuzovat, že tuto ukončil v květnu 2021, kdy již byla publikovaná 7. verze předmětné 
citační normy. Jaké důvody vedly autora k rozhodnutí v práci citovat podle již neaktuální 
verze použité citační normy?   
 

 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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• Autor poměrně široce využívá poznámkového aparátu pod čarou, což při užití citační 
normy APA není příliš obvyklé. Jaké důvodu autora k tomuto kroku vedly? Tím spíše 
v bakalářské práci?  
 

• Na str. 27 autor uvádí shrnující tabulku vzorků ze tří studií na klinické populaci. V popisu 
studií autor jako zajímavost uvádí vyšší skóry mužů oproti ženám, čímž se tyto studie liší 
od ostatních. Má otázka je, zda se autoři studií nějak vypořádávají, případně, jak si 
autor bakalářské práce vysvětluje, výrazně vyšší zastoupení mužů ve vzorcích oproti 
ženám, když z informací uvedených v práci vyplývá, že tomu jindy bývá přesně naopak.  
 

• Narazil autor při zpracování své bakalářské práce na výzkumy týkající se měření empatie 
u studentů medicíny / pracovníků ve zdravotnictví při využití Jeffersonské škály empatie 
(JSPE), případně, jak se k těmto výzkumům vzhledem ke svému odbornému zaměření 
vztahuje?  
 
 

Specifické připomínky (vše podstatné, co se nevešlo do výše uvedených bodů): 
 
Práce je napsána velmi čtivě, srozumitelně, bez větších gramatických přehmatů. Přesto si 
v rámci konstruktivní kritiky dovoluji uvést několik návrhů pro případná zlepšení: 
 

• Užití aktuální verze citační normy. V důsledku užití starší verze citační normy na řadě 
míst citace zcela pochopitelně neodpovídají aktuálním citačním standardům. 

 

• Přísné dodržování citací. Na str. 8 autor odkazuje na dílo v němž se poprvé vyskytuje 
termín „Einfühlung“, nicméně toto dílo necituje. Přestože se nejedná o závažný 
nedostatek, vzhledem k citační čistotě a komfortu čtenáře by bylo příjemné, pokud by 
autor dílo konkrétně citoval.  
 

• Přehlednější členění práce. Ve druhé kapitole, resp. v kapitolách 2.1 a 2.2 člení autor 
jednotlivé měřící nástroje bez dalšího číslování či bodového označení. Vzhledem ke 
strukturám kapitoly by se nabízelo zamyšlení nad strukturováním jednotlivých měřících 
nástrojů do samostatných podkapitol třetího stupně. Tím spíše, že v kapitole 3.5 takové 
členění vidíme.  
 

• Naplnění potenciálu poznámek pod čarou. Užívá-li autor poznámky pod čarou, možná 
by bylo vhodné do poznámky pod čarou zařadit překlad hodnotící stupnice na str. 18. 
Zároveň by bylo vhodné v poznámkách pod čarou 14, 15, 17, 18 a 26 nabídnout autorův 
překlad do českého jazyka, tak jak autor činí v poznámkách pod čarou na str. 38.  

 
 
Celkové hodnocení práce (slovně, s jasným /ne/doporučením k obhajobě): 
 
I při zohlednění všeho výše uvedeného nelze než hodnotit práci jako velmi zdařilou. Zejména 
výzkumná část odpovídá svou kvalitou spíše práci diplomové nežli bakalářské. Stejně tak je 
nutno vyzdvihnout a ocenit autorovu systematickou a cílevědomou činnost při zpracování 
bakalářské práce, kdy překlad inventáře byl realizován zároveň jako atestační úkol na jeden 
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z předmětů v bakalářském stupni studia. Tím spíše je škoda ryze formálních nedostatků práce 
popsaných výše, nicméně je na autorovi, aby se s těmito vypořádal během ústní části obhajoby 
bakalářské práce.  
 
Celkově práci hodnotím jako velmi povedenou a doporučuji k obhajobě. 
 
Návrh klasifikace: výborně – velmi dobře – dobře – neprospěl/a 
 
 
V Praze dne 13.6.2021 podpis: Jan Jaroš 
 


