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Obsahová hlediska práce

Úroveň návrhu projektu

Formální hlediska práce

Otázky, podněty k obhajobě: V čem se podle liší přístup psychologie, psychiatrie a 
neurologie k tématu kognitivních funkcí a v čem od sebe jednotlivé přístupy mohou čerpat? 
Čím se vnímání tak zásadně liší od ostatních kognitivních funkcí, že mu autor ve své práci 
věnuje disproporčně více prostoru. Jaké konkrétní poznatky z teoretické části práce se autor 
snaží ověřit ve svém navrhovaném výzkumném projektu? Proč si autor zvolil danou 
konkrétní trojici kategorii psychiatrických pacientů? Z jakého důvodu autor vybral danou 
konkrétní baterii neuropsychologických testů? Jaké statistické nástroje chce autor použít při 
porovnávání výsledků tří skupin psychiatrických pacientů ve zvolených neuropsychologických 
zkouškách? Napadají autora další proměnné, které by bylo vhodné kontrolovat tak, aby 
nezkreslily výsledky výzkumu? Je možné Crovitzův test a AMI administrovat v fMRI skeneru
tak, aby se neznehodnotila skenerem snímaná data?

Celkové hodnocení práce: Práci doporučuji k obhajobě.

Návrh klasifikace: velmi dobře

V Praze dne 27. 8. 2013 podpis

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




