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Otázky, podněty k obhajobě:  
Celkově má práce velmi dobrou úroveň, splňuje obecné formální i obsahové požadavky 
kladené na bakalářskou práci. Téma, název i cíle práce jsou v souladu napříč celým textem. 
 
K obhajobě předkládám několik podnětů: 
Text obsahuje citace v kurzívě (viz str.14), v práci jsou uvedeny ve slovenštině, citovaný zdroj 
je ale v AJ – práce by měla obsahovat zprávu, že uvedený text je překladem (pokud je text 
překladem). 
 
V textu práce jsem neobjevil informaci o velikosti plánovaného vzorku pro studii. Jak velký by 
podle autorky měl být výzkumný vzorek vzhledem k charakteru studie, jak velký by vzorek 
mohl být v reálu, a jak velký by měl být ideální vzorek, aby bylo relevantní použít v práci 
uvedené plánované statistické testy na zpracování nasbíraných dat? 
 

 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    

 



Diskuze obsahuje větu: U pacientov s TBI nie je možné vytvoriť dve úplne rovnaké a vzájomne 
porovnateľné skupiny (str 47). Existují metodologické nástroje, které tento problem mohou 
řešit? Jakým způsobem se dají dvě experimentální skupiny co nejvíce připodobnit, 
vyrovnat…?  
 
Specifické připomínky (vše podstatné, co se nevešlo do výše uvedených bodů): 
 
 
 
 
Celkové hodnocení práce (slovně, s jasným /ne/doporučením k obhajobě): 
 
Autorka se napříč celou prací bez odboček drží nastaveného tématu - partnerských vztahů 
v souvislosti s poraněním mozku. Většina faktů o specifikách života s poraněním mozku je 
předkládána v kontextu partnerských vztahů (viz kapitola 2), práce tak neztrácí nit a není 
zbytečně zabíhavá. Práce je čtivá, literárně přehledová část tvoří solidní základ pro navazující 
návrh výzkumného projektu. Návrh výzkumu je logicky zasazen do kontextu předchozích 
výzkumů v dané oblasti a výzkumný design je vhodně zvolený, vnitřně soudržný a 
prezentovaný bez formálních chyb. Práci navrhuji k obhajobě. 
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