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Posudek bakalářské práce  

Jméno autora práce: Martin Karvai 
Název bakalářské práce: Mentalizace a regulace emocí u hraniční poruchy 
osobnosti 

Vedoucí: Katarína Loneková 
(u každé položky vyjádřete odpovídající možnost písmenem x) 

Obsahová hlediska práce 

Úroveň návrhu projektu 

Formální hlediska práce 

Otázky, podněty k obhajobě:  

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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Jaké jsou výhody a jaké nevýhody u překladu metody MASC a u jejího nového 
opětovného celého natočení přímo v českém jazyce? 
Jaký další směr výzkumu považuje autor za důležitý? 

Specifické připomínky: 
Téma bakalářské práce považuji za aktuální, málo výzkumně prozkoumané a přínosné 
do klinické psychologie a psychoterapie.  
Literárně-přehledová část je napsaná kvalitně, s odborným porozuměním tématům, 
se zaměřením ke zkoumaným konceptům. Autor přináší stěžejní informace týkající se 
hraniční poruchy osobnosti, regulace emocí a konceptu mentalizace obecně a pak 
specifika u hraniční poruchy osobnosti, rovněž se zaměřuje na možné způsoby měření 
mentalizace.   
V návrhu výzkumného projektu autor jasně popisuje východiska výzkumu, cíle i s  
jejich praktickým přesahem, výzkumné otázky a výzkumné hypotézy, metodologii 
výzkumu, výběr metod, výzkumný soubor a metody zpracování a analýzy dat. Oceňuji 
výběr metody ke zjišťování mentalizace, kdy autor upřednostnil video Movie for the 
assessment of social cognition (MASC) před běžnou dotazníkovou metodou.  
V diskusi se autor adekvátně vyjadřuje k limitům navrhovaného výzkumu. 

Celkové hodnocení práce: Celkově hodnotím předloženou bakalářskou práci jako 
zdařilou, splňující požadavky kladené na bakalářské práce.  

Návrh klasifikace: výborně 

V Praze dne, 12.6.2021 podpis


