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Teoretická část práce
V úvodu diplomové práce je zdůvodněna volba tématu, osobní
vztah k problému, aktuálnost řešení, případně očekávaný
přínos v praxi:

A - výborně

Diplomová práce obsahuje koncizní přehled nejvýznamnějších
poznatků o řešené problematice v českých a zahraničních
vědeckých zdrojích:

B - velmi dobře

Použité prameny jsou kriticky zhodnoceny. Základní pojmy
jsou správně vymezeny: A - výborně

Výzkumná část práce
Cíl, z něho vyplývající dílčí úkoly a výzkumné předpoklady jsou
explicitně vymezeny v souladu se zadáním diplomové práce: A - výborně

Metody jsou vzhledem k tématu, řešené problematice a cíli
optimálně zvoleny a použity: A - výborně

Nashromážděná data jsou zpracována adekvátními
statistickými metodami: A - výborně

Výsledky zpracované formou tabulek a grafů jsou přehledně a
správně vyhodnoceny a interpretovány: A - výborně

Diskuse má odpovídající rozsah, zahrnuje porovnání vlastních
výsledků s výsledky uvedenými v literárních pramenech: B - velmi dobře

Závěry jsou stručně a jednoznačně formulovány, včetně
vyhodnocení stanovených cílů a výzkumných předpokladů.
Obsahují případně doporučení pro využití v praxi:

B - velmi dobře



Vypracoval: prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.
Datum: 21.8.2017 podpis

Formální stránka práce
Diplomová práce svým rozsahem odpovídá požadavkům na ni
kladeným (cca 70 – 90 str.): A - výborně

Diplomová práce je psána dle stanovené normy: A - výborně
Diplomová práce je správně strukturálně členěna, umožňuje
rychlou orientaci v textu: A - výborně

V celé diplomové práci jsou dodržována pravidla autorské
etiky: A - výborně

Diplomová práce je po jazykové stránce (gramatické,
stylistické) pečlivě zpracována: A - výborně

Bibliografické údaje jsou uváděny podle platné normy ISO 690: A - výborně
Abstrakt diplomové práce je tzv. strukturovaný (obsahuje cíle,
metody, výsledky a závěry práce): A - výborně

Navržené hodnocení: A - výborně

Doporučení k obhajobě: Ano

Připomínky a otázky:
Hodnotná diplomová práce je publikovatelná jako svébytný příspěvek k
tělesnému sebepojetí. V diskusi by práci slušela větší noetická
skepse k validitě použitých metod a obezřetnost ve věci jednoznačného
závěru o identitě fyzického selfkonceptu u postižených a
nepostižených.
1. Jak se do sebepojetí postižených mohou promítat egodefenzívní
mechanismy?


