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Název       
 Přechodové rituály u uživatelů drog před vstupem do léčby 

Autor  
 Bc. Dan Ullwer 

Vedoucí práce  
 PaedDr. Martina Richterová-Těmínová  

Oponent práce MUDr. Pavel Bém 

 
 

Hodnocená položka Úroveň a charakteristika položky Body 

Abstrakt 

Obsahuje abstrakt všechny klíčové části 

(východiska, cíle, výzkumné otázky či hypotézy, 

použité metody, hlavní výsledky a jejich 

implikace)? 

Koresponduje abstrakt s obsahem práce? 

Má abstrakt přiměřený rozsah? 

Výborná úroveň – kvalitně zpracovaný stručný souhrn obsahující všechny klíčové informace (5). 

5 / max. 5 

Odůvodnění a rešerše odborné literatury 

Je zdůvodnění práce logické? 

Byla zvolena adekvátní literatura a je její záběr 

vzhledem k tématu dostatečný/úplný? 

Je zvolená literatura aktuální? 

Je použitá literatura řádně citována? 

Je použitá argumentace prezentována 

standardním způsobem? 

Výborná úroveň – význam a praktické implikace práce jsou dobře definovány. Teoretický nebo 

empirický základ je dobře popsán včetně práce zahraničních autorů a v práci diskutován. Je 

předložen odpovídající a kritický přehled dosavadních výzkumů, který odpovídajícím způsobem 

interpretuje současné poznatky a kontroverze v oboru. Argumentace použitá v práci může být 

inovativní a pro obor přínosná (16-20). 

Autor dobře zpracoval současnou literaturu světovou i českou. Vycházel z dostupných zdrojů. 

Výběr literatury považuji za adekvátní k danému tématu a odpovídá potřebám práce,  

18 / max. 20 
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Byl dosavadní výzkum podroben kritice? 

Použité metody a logika struktury práce   

Jsou jasně stanoveny a zdůvodněny cíle práce, 

výzkumné otázky či hypotézy? 

Je zdůvodněna volba použitých metod (rozsah a 

metoda výběru vzorku, tvorba, zpracování a 

analýza dat)? 

Jsou všechny použité metody a postupy dobře a 

podrobně popsány, umožňuje popis replikaci? 

Byla věnována pozornost reliaibilitě a validitě 

dat? 

Má práce logickou strukturu? 

Velmi dobrá úroveň – všechny použité klíčové metody a postupy jsou podrobně popsány a 

odpovídají současné vědecké praxi (11-15). 

Práce má jasně stanoveny cíle i výzkumné otázky, metody jsou zdůvodněny a jsou adekvátní 

zvolenému tématu. Vzorek respondentů je dostatečný., metody a postupy jsou dobře popsány. 

Práce je logicky uspořádána. 

15/ max. 20 

Zpracování tématu a interpretace získaných 
poznatků 

Jsou závěry prezentovány srozumitelně? 

Jsou prezentovány všechny relevantní poznatky? 

Byly vzaty v potaz silné i slabé stránky práce? 

Jsou závěry korektní? 

Byly vzaty v úvahu alternativní vysvětlení? 

Jsou závěry diskutovány v kontextu soudobého 

výzkumu? 

Jsou učiněna doporučení pro další výzkum nebo 

opatření? 

Velmi dobrá úroveň – výsledky jsou srozumitelně prezentovány a jeví se jako správné. 

Interpretace výsledků jsou přiměřené. Slabé a silné stránky práce jsou diskutovány včetně 

implikací pro interpretace poznatků. Práce demonstruje porozumění implikacím diskutovaných 

poznatků pro další výzkum nebo opatření (17-23). 

Autor věnoval interpretaci výsledků výraznou pozornost. Jeho závěry jsou korektní. Zajímavě se 

věnuje tématu přechodových rituálů a aktivit klientů, kterým přikládají rituální význam. Zajímavá 

a užitečná jsou doporučení pro praxi 

 

23 / max. 30 

Etické aspekty práce 

Byly vzaty v úvahu etické otázky? 

Velmi dobrá úroveň – práce diskutuje etická pravidla a ošetřuje zájmy účastníků výzkumu (6-8). 

 8 / max. 10 
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Nedošlo k ohrožení zájmů účastníků výzkumu? 

Jsou diskutovány etické konflikty výzkumné 

činnosti? 

 

Odborný a společenský přínos a celková úroveň 
práce. 

Pojednává práce aktuální/praktický problém? 

Je práce přínosná z hlediska oboru? 

Obsahuje práce všechny klíčové části? 

Má práce dostatečný či přiměřený rozsah? 

Je práce logicky uspořádána? 

Je práce z formálního hlediska bez chyb? 

Velmi dobrá úroveň – práce pojednává aktuální a praktický problém v kontextu oboru. Je 

zpracována na velmi dobré úrovni, text je vhodně členěn a jsou dodrženy všechny zásady logické i 

formální strukturace textu (8-11) 

Práce zpracovává praktický problém a je přínosná především z hlediska usržení klienta v léčbě či 

programu. Obsahuje všechny klíčové části, má přiměřený rozsah /80 stran/ a je logicky 

uspořádána. 
11 / max. 15 
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Celkové hodnocení úrovně práce 
 

Komentář oponenta / vedoucího práce (celkové 
shrnující hodnocení, poznámky) 

Autor přepracoval svoji práci z loňského roku, která nebyla doporučena k obhajobě. Přepracování 

práci velmi prospělo a to ve všech aspektech. Podstatně se věnoval rešerším a díky tomu, je 

teoretická část zajímavá a je dobrým vodítkem a východiskem pro část praktickou. Témata jsou 

dobře zvolena, dobře objasňují podstatu problému. Praktickou část zcela přestavěl. Zajímavé je 

rozdělení aktivit na ty, které vykazují znaky přechodových rituálů a na aktivity, které nevykazují tyto 

znaky, ale klienti jim přikládají rituální význam. Zdá se, že klienti, kteří projdou přechodovým 

rituálem  jsou více smířeni se svým minulým životem a přijímají ho a tím mohou svobodněji vstoupit 

do léčby Autor dobře vyvozuje závěry do praxe, jak by se dalo využít provázení rituálem 

(individuálním rituálem) při přechodu do léčby. Předpokládám, že pokud by se ritualizování 

přechodu stalo tématem při přípravě klienta do léčby, výrazně by se zvýšil počet udržení klientů 

v léčbě.  

Doplňující otázky k obhajobě 1. Zkuste navrhnout, jak by tým Kontaktního centra mohl s rituálem pracovat při přípravě 

klienta do léčby. 

2. Existují etická rizika související s praktikovanými rituály v léčebných zařízeních?  

Body celkem 80 / max. 100 bodů 

Navrhované hodnocení práci doporučuji k obhajobě, celkově hodnotím velmi dobře  

Datum  4.9.2018 

Jméno a příjmení, podpis Dr. Martina Richterová Těmínová  

 

 

 

 


