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Formální hlediska práce

Otázky, podněty k obhajobě:

- Z jakého důvodu se autorka rozhodla začlenit do výzkumné skupiny právě pacienty
s diagnostikovanou migrénou s aurou, migrénou bez aury a tenzními bolestmi hlavy? 
Jak by autorka práce definovala výběrová kritéria pro výzkumnou skupinu (mimo 
přidělené diagnózy a věku)? 

- Jaké intervenující proměnné mohou vstupovat do výsledků výzkumu (kromě v diskuzi 
zmíněných psychických poruch) a jakým způsobem by bylo možné je v rámci 
výzkumného designu ošetřit? 

- Uveďte bližší vysvětlení toho, co by mělo být podstatou longitudinální studie, kterou 
autorka práce navrhuje pro budoucí výzkum.

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



- Jakou formu a obsah by měla mít, dle názoru autorky, zmíněná zpětná vazba pro 
účastníky z výzkumného testování?

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

V textu bakalářské práce se autorka dopouští řady gramatických a stylistických nedostatků, 
včetně překlepů a nevhodných formulací. Pro jejich množství není možné uvést jejich celkový 
přehled, ale jedná se kupříkladu o následující:
„Např. migrenici mohou trpět i tenzními bolestmi hlavy, tak samo jako pacienta trpící hemikranií 
může postihnout migréna.”(str. 18); “nějaký úkol volného času” (str. 28); “spoušťovým faktorům”
(str. 47); “…na kterém se podílejí působení jak vnitřních, tak i vnějších faktorů” (str. 18); “nastává 
uvědomění si tohoto nepříjemného pocitu, které je pak často doprovázeno emocemi.” (str. 11); 
„život migreniků“ (str. 34)

Text také opakovaně obsahuje nepodložené výroky, například: 
- “Spousty nejrozšířenějších výzkumů, které se snažily postihnout vztah osobnostních 

vlastností s bolestmi hlavy, používaly jako diagnostický nástroj MMPI. …Výsledky 
jednotlivých studií jsou většinou v souladu jedna s druhou a prokazují převážně znaky 
deprese, hypochondrie, případně jiných charakteristik, které se pak v jednotlivých 
výzkumech liší. V některých novějších studiích, uvedených v této práci, se však autoři 
rozhodli použít… atd..” (str. 42)

- „Stejně tak empirická část, která představuje návrh výzkumného projektu zabývající se 
bolestmi hlavy a osobnostními profily pacientů je podána v návaznosti na předem 
zmíněné teorie a různé světové výzkumy z této oblasti a nevychází tedy z domněnek.” (str. 
50)

- “Právě na perfekcionismu, vysokých ambicích a zároveň kladených nároků, ctižádosti a 
disciplíny, a také sklonům k urážlivosti se shoduje většina autorů jako o psychologických 
a osobnostních rysech pacientů trpících migrénou a bolestí hlavy.” (str. 23).

V seznamu literatury i v citacích uvedených v textu práce nacházíme zcela zásadní 
nedostatky. 22 z celkových 51 zdrojů uvedených v seznamu literatury není dohledatelných 
dle jména autora/ů. Není tedy jasné, zda autorka uvedla zdroje v práci skutečně použité 
nebo pouze prostudované. Tento způsob sestavení seznamu literatury však není přípustný 
(viz pokyny k vypracování bakalářské práce). Je možné, že část zdrojů autorka v textu použila, 
ale nesprávně ocitovala, a jsou proto obtížně dohledatelné. Příklad nesprávného citování 
v textu, kterých nacházíme v práci velké množství, je následující: „Pětifaktorový model 
dotazníku využila ve své studii také skupina vědců z Íránu, kteří v roce 2014 ……(International 
Journal of Body, Mind & Culture, 2014). “ (str. 24).    
Dále autorka chybně uvádí v citacích v textu počty stran v případech, kdy se nejedná o 
přímou citaci, ale parafrázi (např. na straně 27, 28, 29, 31, 34 apod.).
V seznamu literatury se autorka dopouští značného množství chyb v užití citační normy a 
překlepů. Obávám se, že tento jev již nelze přičíst pouze nepozornosti. 

V literatuře je uveden jeden neodborný internetový zdroj (ze serveru www.novinky.cz), který 
dle mého názoru, do bakalářské práce nepatří. Navíc má autorka chybu přímo ve jméně 
autorky článku. Těchto nedostatků by se dala vyjmenovat celá řada.  

Celkové hodnocení práce (slovně, s jasným /ne/doporučením k obhajobě):
Literárně přehledová část je dobře strukturovaná a obsahově adekvátní vzhledem k cílům 
bakalářské práce. Pozitivně lze hodnotit, že autorka vychází v dostatečné míře z aktuálních 
literárních zdrojů a využívá i zahraniční literaturu, avšak v textu nebyla prokázána dobrá 



schopnost práce se zdroji a jejich citováním. Návrh výzkumného projektu včetně diskuze je 
poměrně stručný. I přes uvedené nedostatky posuzovaná práce splňuje nároky kladené na 
bakalářskou práci a doporučuji ji proto k obhajobě. 

Návrh klasifikace: velmi dobře 

V Praze dne 8.6.2016                            podpis:  PhDr. Kristina Najbrtová 




