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Otázky, podněty k obhajobě:  
Dnes se pracuje i s termínem vývojové trauma, které se mnohdy překrývá s HPO. Dá se vůbec 
pro výzkumné účely rozlišit HPO od C-PTSD? Příp. plánujete zjišťovat, zda pacienti 
s diagnostikovanou HPO mají či nemají traumatické zkušenosti v anamnéze? Mohlo by to 
ovlivnit Vaše uvažování o výzkumném designu? 
Vnímáte nějaké nedostatky u online formy vyplňovaných dotazníků? A může se rozdělení na 
prezenční a online sběr podepsat na výsledcích? Jakým způsobem? 
Napadá Vás vhodná intervence v návaznosti na předpokládané výsledky studie? 
 
 
Specifické připomínky (vše podstatné, co se nevešlo do výše uvedených bodů): 

 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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Téma práce uchopeno čtivě, s velkým množstvím příkladů z již proběhlých studií. Vyskytuje se 
zde minimum pravopisných chyb či překlepů. 
Výzkumný projekt navržen srozumitelně s důrazem na adekvátnost použití metod i dodržení 
zásad etiky. 
Zajímavým by mi přišlo natočení nového videa, které by bylo v českém znění a nemuselo 
procházet procesem překladu. 
 
 
Celkové hodnocení práce (slovně, s jasným /ne/doporučením k obhajobě): 
Práce splňuje nároky bakalářské práce a doporučuji ji k obhajobě s hodnocením výborně. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh klasifikace: výborně – velmi dobře – dobře – neprospěl/a 
 
 
V Praze dne 12. 6. 2021 podpis 


