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Svoje stanovisko vyznačte křížkem.
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3. Zpracování teoretické části
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2. Aktuálnost tématu
Aktuálnost zvoleného tématu
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Způsob shrnutí
Validita závěrů

X

Přínos práce
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6. Přílohy
Kvalita a vhodnost příloh
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7. Spolupráce studenta s vedoucím
práce
Využití konzultací
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X
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Akceptování rad a připomínek
Samostatnost při zpracování práce
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X
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9. Pravopisné chyby či překlepy

nejsou

X

10. Klasifikace práce
Celkové hodnocení práce

výborně

neprospěla*

X

11. Celkové stanovisko vedoucího k práci
Doporučení k obhajobě

doporučuji k obhajobě

nedoporučuji k obhajobě*

X

Komentář a připomínky k textu::
*Uveďte konkrétní zdůvodnění negativního stanoviska.
Dvě až tři otázky k obhajobě práce:
1.

Na s. 85 konstatujete, že Váš výzkum nepotvrdil výsledky jiného šetření, které prováděl autorský
kolektiv Ernest, Fišer, Koláč (2007): pacienti s VPMD mívají psychické obtíže, jsou nešťastní a straní
se společnosti. Pokuste se okomentovat, čím vším může být tento rozdíl způsoben.

2. V kapitole Diskuse srovnáváte svoje výsledky s výsledky Bogdánové(2008); ta je však získala pomocí
strukturovaného rozhovoru. Proč jste je neporovnávala s výsledky kanadského výzkumu (Brawn,
Brawn, 2005), který v práci také citujete.? Vždyť v kanadskému výzkumu byl použit stejný dotazník
jako ve Vašem.
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