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Otázky, podněty k obhajobě:  
Práce má celkově velice dobrou úroveň, vybrané téma je zpracováno pečlivě a důkladně. 
K vypracování teoretické části autorka použila velké množství dobře zvolených cizojazyčných 
pramenů. Návrh studie je z metodologického hlediska bez chyb. 
Název práce by mohl být specifičtější (autorka se zabývá převážně Parkinsonovou chorobou 
a demencí s Lewyho tělísky). Stejně tak cíle práce mají poměrně široký záběr: Cílem této 
práce je blíže popsat vybrané typy neurodegenerativních onemocnění se zaměřením na 
psychologické aspekty, které je doprovázejí (str. 10).  
Text teoretické části, který je výborně v souladu s cíli práce, má kvůli šíři záběru místy až 
encyklopedický charakter. Práce by byla pro čtenáře přínosnější, kdyby byla zaměřena pouze 
na jeden či několik symptomů provázejících zkoumané diagnózy. Z práce, přes její rozsah a 
záběr, není zcela jasné, jak autorka dospěla k finální podobě výzkumného designu.  
Jaké důvody vedly autorku k sestavení konečné podoby testové baterie pro navrhovanou 
studii? Byla inspirací k sestavení baterie konkrétní studie nebo několik konkrétních výzkumů? 

 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    

 



 
V praktické části práce chybí samostatná sekce určená popisu výzkumného designu, autorka 
studie předkládá relevantní výzkumnou otázku i popis postupu realizace studie i analýzy dat, 
nezmiňuje však o jaký typ studie (experimentální, observační,…) se jedná.  
 
 
Specifické připomínky (vše podstatné, co se nevešlo do výše uvedených bodů): 
 
 
 
 
 
 
 
Celkové hodnocení práce (slovně, s jasným /ne/doporučením k obhajobě): 
Téma práce je poctivě a důkladně zpracované (logicky členěné kapitoly, velké množství 
referovaných zdrojů). Na práci je patrný autorčin dobrý vhled do problematiky. Vzhledem 
k obecnému zadání a doporučenému rozsahu bakalářské práce jsou cíle i název práce příliš 
široké.   
Práci doporučuji k obhajobě. 
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