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Formální hlediska práce

Otázky, podněty k obhajobě:
V rámci obhajoby své práce by bylo vhodné, aby se autorky vyjádřila a blíže specifikovala 
výběrová kritéria pro výzkumnou skupinu kromě již uvedené diagnózy a věku.
Dále bych uvítala autorčin názor na význam a způsob zpětné vazby účastníkůmvýzkumého 
testování.

Specifické připomínky (vše podstatné, co se nevešlo do výše uvedených bodů):
Celkovou kvalitu předkládané práce významně zhoršuje množství gramatických a 
stylistických chyb, kterých se autorka dopouští v celé textové části.
Dalším zásadním nedostatkem práce je nesprávné citování odborných zdrojů, stejně tak jako 
množství chyb v užívání citačních norem a překlepů v seznamu literatury.

Celkové hodnocení práce (slovně, s jasným /ne/doporučením k obhajobě):
Předkládaná bakalářská práce i přes výhrady splňuje požadavky kladené na tento typ práce. 
Teoretická část práce je přehledná, obsahově odpovídající, navazuje na výzkumnou část. 
Výzkumný projekt je koncipován adekvátně, i když poměrně stručně. Limity práce autorka 
diskutovala v závěrečné části. 

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



Návrh klasifikace: velmi dobře

V Praze dne 10.6.2016      MUDr. Gabriela Šivicová




