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Otázky, podněty k obhajobě: 

I když je těžiště práce v části teoretické, považuji navrhovanou partii výzkumnou za mimořádně 
podnětnou. Srovnání podob podnětů (snů) pro experimentální a kontrolní skupinu. Popis výzkumné 
situace vlastně směřuje k designu experimentu, kde je manipulovaná nezávisle proměnná (zde 
přítomnost jistého obsahu) a závislá proměnná je podoba reprodukovaného snu. Autor ve formulaci 
hypotéz předpokládá, že při vymizení témat blízkého kontaktu s matkou (předpokládaně mající 
erotický základ) je to důkaz přítomnosti Oidipovského komplexu. Důvtipně přitom předpokládá, že se 
nebude jednat o ukázku univerzální incestní brzdy. K tomu by mohla posloužit právě kontrolní
skupina, kde jde o blízký kontakt s bratrem. Zde, zdá se mně nastává několikeré komplikace. 
Nebudou-li v síle vytěsnění shledány rozdíly mezi skupinami, může to být proto, že není přítomen 
oidipální tlak, anebo že je v obou případech přítomen stejný protiincestní tlak, anebo proto, že osoby 
v experimentální skupině prožívají onen oidipální tlak, ale jsou schopní ho neutralizovat, resp. jsou 
schopné ho držet „zapouzdřený“, prostě vědomý. A co by znamenalo, když by skutečně onen 
oidipální materiál při reprodukci mizel? Vytěsnění je jistě možností – ale vytěsnění kam? Domnívám 

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
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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



se, že ne nutně do nevědomí. Výše zmíněné „zapouzdření“ by mohlo být prostě zamlčené, ale přitom 
vědomé.

Specifické připomínky (vše podstatné, co se nevešlo do výše uvedených bodů):

Občas mně nebylo jasné (např. str. 12 aj.), k čemu se vztahuje odkaz za poslední větou odstavce. 
K celému odstavci? K větě, jejíž součástí je odkaz (jak by to mělo být!)? Závěr celé práce se evidentně 
vztahuje pouze k části teoretické. Podle mě by zde ale měla být zmínka i o navrženém výzkumu (ten 
přece je součástí práce). Výzkumná část má závěr samostatný. Ale to jsou vcelku nevýznamné detaily.

Celkové hodnocení práce (slovně, s jasným /ne/doporučením k obhajobě):

Je to zajímavá a dobře zpracovaná práce s množství podnětů pro další analýzy teoretické i výzkumné. 
Autorovo osobní zaujetí pro téma je zjevné.
Práci doporučuji k obhajobě.
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