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Bakalářská práce Vladimíry Malíkové je svým zaměřením empirická. Téma 

bakalářské práce si studentka zadala včas, ve zvoleném tématu byla velmi angažovaná. 

Vypracovávání bakalářské práce si dobře rozvrhla, podle stanoveného plánu také postupovala. 

S vedoucí práce konzultovala, měla ale sklon upřednostnit rychlé dokončení výzkumu před 

dodržením výzkumného designu, v čemž ji bylo potřeba korigovat. Na druhou stranu je nutné 

zdůraznit, že provedení výzkumu bylo obtížné vzhledem k dostupnosti zvolené výzkumné 

skupiny.  

Studentka realizovala sběr dat v psychiatrických léčebnách a na psychiatrickém 

oddělení jedné z pražských nemocnic. Při sběru dat se řídila etickými principy, vůči 

účastníkům výzkumu se chovala citlivě a s náležitým respektem, dobře se přizpůsobila i 

prostředí, ve kterém výzkum probíhal. Část osob do výzkumného souboru získala studentka 

přes sociální sítě, tento způsob výběru však nemusel zaručit přítomnost požadované poruchy u 

zkoumaných osob. Oceňuji však aktivitu a vynalézavost, se kterou studentka ke své 

bakalářské práci přistupovala. Pro empirickou část vytvořila autorka sebeposuzovací škálu, 

která by dle mého názoru mohla být použita i k dalším výzkumným účelům a také v klinické 

praxi.  

Pro splnění stanoveného výzkumného cíle použila studentka kvantitativní metodologii. 

Metodou sběru dat byla již zmíněná sebeposuzovací škála vytvořená autorkou a Rey-

Osterreithova komplexní figura. Studentka si během sběru dat osvojila administraci této 

psychodiagnostické metody, avšak hodnocení výkonu zkoumaných osob v Rey-Osterreithově 

komplexní figuře prováděla sama, bez supervize, pouze se zácvikem na jednom příkladu. 

Tímto mohly být výsledky provedeného výzkumu ovlivněny.  

Teoretická část práce je srozumitelně a logicky vystavěná, text je čtivý, jazyk 

odpovídá žánru vědecké práce. Jednotlivé kapitoly mají návaznost na provedený výzkum, 

zpracování tématu je aktuální, v souladu s novými poznatky oboru. Seznam použité literatury 

je obsáhlý, na bakalářskou práci až úctyhodný, převažují cizojazyčné zdroje.  

Provedený výzkum je originální, v našem prostředí ještě nebylo toto téma pomocí 

uvedených metod uchopeno.  

 



Vladimíra Malíková při zpracovávání bakalářské práce osvědčila dovednosti spojené s 

realizací výzkumu a schopnost interpretovat získaná data na požadované úrovni, proto její 

bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.  
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