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Otázky, podněty k obhajobě:  
Úvod práce je popisem autorčiny subjektivní motivace k volbě tématu „lidský mozek.“ 
V úvodu autorka předestírá několik poměrně silných tvrzení o procesech, které probíhají 
v lidském mozku, bez reference – např. tvrzení, že většina kognitivních procesů probíhá 
v šedé kůře mozkové, nepůsobí na úvod bakalářské práce příliš přiléhavě. 
Autorka pokračuje v práci rovnou teoretickým výkladem. Chybí zformulování cílů práce, či 
úvod, který by čtenáři ujasnil strukturu práce.  
 
 
Teoretická část 

 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   

 



Celkově je teoretická část spíše obecná až učebnicová, chybí popis studií, ze kterých by 
autorka vycházela metodologicky ve svém návrhu výzkumu. Teoretická část práce přes svůj 
rozsah a záběr nepřipravuje dobrou půdu pro praktickou část práce. 
Např. první kapitola o stavbě mozku je tematicky relevantní, ale v práci, vzhledem k jejímu 
předpokládanému rozsahu, téměř nadbytečná. První kapitola navíc z velké části vychází 
z učebnice pro psychology a pedagogy, reference na tuto publikaci se poměrně často 
objevují napříč celou teoretickou částí práce. Obdobně sekce o ergoterapii nebo 
neurofeedbacku jsou vzhledem k navrhovanému výzkumnému designu v práci v podstatě 
navíc. 
Namísto kapitol, které rozvádí téma do šíře (popis stavby mozku nebo různých forem 
terapie), by bylo vhodnější zařadit kapitolu, která by shrnula metodologii na cestě k výzkumu 
zvoleného výzkumného problému.  
  
  
Návrh výzkumu  
Kapitola 6.1. by se více hodila do teoretické sekce práce. 
V kapitole 6.2. autorka prezentuje výzkumný design, popis designu je příliš stručný. V práci 
chybí informace o jaký druh designu se jedná. Autorka práce nezmiňuje metodologické 
alternativy vlastního výzkumného postupu, ani důvody k volbě tohoto konkrétního.  
 
Předložené hypotézy 2 až 4 nevyplívají jasně z předestřených výzkumných cílů. V kapitole 
6.4. autorka konstatuje, že výzkumným cílem je „vyhodnotit přínos vybraných metod 
rehabilitace.“ Na základě tohoto cíle je zformulovaná hypotéza 1. Zbylé tři jsou předestřeny 
bez detailního vysvětlení vztahu k výzkumným cílům, to přispívá k nepřehlednosti práce. 
 
Plánovanou velikost vzorku (10 a 10 lidí ve dvou skupinách) autorka práce považuje za 
dostatečnou, aby „výsledky výzkumu bylo možné považovat za prokázané.“ Jakou velikost 
účinku (effect size) autorka předpokládá u terapie CI? A s jak velkým vzorkem by měla 
pracovat teoretická ideální studie, která by měla ambici přinést opravdu průkazná data? 
 
Plán analýzy dat není zvolen nejvhodnějším možným způsobem, vzhledem k povaze hypotéz 
a testové baterie. Autorka by měla zvážit možnost využití multivariantní analýzy, či využití 
speciálně vytvořeného souhrnného skóru k posouzení efektivity terapie. Navrhovaný postup 
s využitím párového T-testu není příliš detailně vysvětlen – není stanoveno kritérium přijetí 
alternativní hypotézy. Bude jím výsledek testu pro jednu danou položku baterie, či pro jejich 
specifickou kombinaci?  
 
Návrh výzkumu, diskuze i závěr práce mají tendenci být příliš obecnými, na úkor faktického a 
logicky propojeného vysvětlení a popisu výzkumných cílů, očekávání, hypotéz a plánovaného 
statistického zpracování. 
 
   
Specifické připomínky (vše podstatné, co se nevešlo do výše uvedených bodů): 
 
 
 
 
 
 
Celkové hodnocení práce (slovně, s jasným /ne/doporučením k obhajobě): 
 
Prezentované téma práce a její teoretická část jsou širší, než aby mohly být důkladně 
zpracovány v rámci bakalářské práce, respektive práce pak nemá dostatečný vědecký 



význam (nenabízí potenciálnímu čtenáři se zájmem o psychologický výzkum daného tématu 
přehledný a vyčerpávající souhrn nejvýznamnějších a nejaktuálnějších výzkumů v daném 
poli). Prezentovaný návrh výzkumu má obsahové i formální nedostatky.  
Celkově je práce příliš učebnicová a málo zakotvená ve vědeckém diskurzu. Metodologická 
stránka by zasloužila lépe propracovat, chybí reference, které by metodologická rozhodnutí 
zasadily do kontextu současné vědy. 
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