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Zdůvodnění Vašeho hodnocení práce (zejména výhrad a kritických připomínek) rozepište 
podle níže uvedených kritérií. 
 
1. Je cíl práce (výzkumná otázka) jasně formulován a odpovídají mu závěry? Je práce vhodně 
strukturována? 
Cíl práce je jasně, důkladně a srozumitelně představen na str. 4 – 6. Teoretická část práce je logicky 
strukturována do tří kapitol, které představují samotný předmět práce (MC škálu), metody a postupy 
používané při adaptaci a lokalizaci výzkumných instrumentů a podrobně pojednává o postupu, který 
autorka použila ve své praktické úloze (kognitivní interview). Praktická část práce nejprve představuje 
metodiku vlastního šetření a poté prezentuje jednotlivé výsledky. Závěrečná část práce přináší 
konkrétní a prakticky využitelné doporučení a návrhy ve vztahu k aplikaci MC škály v českém 
prostředí. Jednotlivé kapitoly práce na sebe přirozeně navazují, práce jako celek působí kompaktně. 
Analýzy se odvíjejí od formulovaných cílů, závěry odpovídají v úvodu stanoveným hypotézám. 
 
 
2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty? 
Práce je založena na rozsáhlé rešerši relevantní literatury, což dokumentuje množství použitých 
pramenů významně přesahující očekávání spojovaná s tímto typem kvalifikačních prací: autorka 
uvádí, a v textu skutečně využívá, celkem 83 knižních a časopiseckých pramenů, přičemž 
časopisecké prameny převažují. Práce se navíc opírá zejména o zahraniční literaturu (pramenů 
v angličtině je celkem 75). Za pozornost stojí nejen množství prostudovaných pramenů, ale také 
adekvátnost jejich výběru, neboť mezi prameny nechybí podstatné publikace, které v současné době 
ovlivňují odborný diskurs týkající se problematiky sociální desirability. 
 
 
3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich analýzy? 
V rámci zpracování tématu předložené práce autorka využívá korektní postupy (kognitivní 
interview), jejichž metodika je představena v samostatné kapitole. V rámci přípravy diplomové 
práce autorka provedla kvalitativní výzkumné šetření s 16 respondenty, což je počet dostačující 
účelu práce a odpovídá analogickým studiím pracujících s kognitivními interview. Kromě toho 
autorka zajistila trojí překlad MC škály. Způsob prezentace výsledků je na vysoké odborné úrovni; 
respektuje oborové normy a doporučení a odpovídá standardu vědeckých časopisů. 
 
 
4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a? 
Argumentace striktně vychází z empirických informací, práce neobsahuje nepodložená tvrzení, 
jednotlivé závěry jsou důsledně opřeny o poznatky získané z interview. V přílohách je uvedena 
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rozsáhlá dokumentace provedeného šetření (zejm. znění původní MC škály, znění jednotlivých 
variant překladu MC škály, konsolidované znění MC škály, profilační dotazník a scénář 
kognitivních interview včetně doprovodných dokumentů – souhlas s účastí na rozhovoru a protokol 
o provedení rozhovoru). 
 
 
5. Jsou v práci autorova/autorčina  tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých? 
Autorka zřetelně odděluje svá vlastní hodnocení od zjištění vyplývajících ze získaných údajů, popř. 
od tvrzení převzatých z pramenů. Teoretická část je mj. pečlivým souhrnem relevantních konceptů 
a podrobnou explikací základních přístupů k adaptaci výzkumných instrumentů z cizího jazykového 
a kulturního prostředí. 
 
 
6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí? 
Autorka aplikuje citační pravidla korektně a dokládá tak svou kompetenci samostatně připravit 
odborný text. Samotný text je srozumitelný, bez zásadních chyb; v již zmíněných přílohách jsou 
uvedeny hlavní doprovodné materiály dokumentující způsob zpracování tématu a vysoký standard 
při provádění terénních prací. Výsledky jsou podány čtivým a metodologicky korektním způsobem. 
 
 
7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké). 
Práce se vymyká obvyklým diplomovým pracím v několika ohledech: jednak rozsahem zpracování 
a množstvím prostudovaných materiálů, které značně přesahuje požadavky kladené na diplomové 
práce. Dále předložený text přináší unikátní a v české metodologii doposud nezpracované téma 
adaptace cizojazyčných instrumentů a otázky metodiky takovéto adaptace. V neposlední řadě práce 
umožňuje dalším badatelům navázat na doporučení a navrhovanou podobu MC škály. 
 
 
8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 
Komise nechť na základě diskuze zváží navržení na udělení pochvaly za vynikající práci. 
 
 
 
Celkové hodnocení práce: výborně 
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