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POSUDEK BAKALÁŘSKÉ / MAGISTERSKÉ PRÁCE 
OPONENT 

 

Název      Role adiktologické ambulance v procesu posouzení navrácení řidičského oprávnění po jeho předchozím odebrání u pacientů s diagnózou 
závislosti na návykových látkách 

Autor Bc. Ivana Petrlová 

Vedoucí práce Mgr. Jaroslav Šejvl   

Oponent práce PhDr. Eva Maierová, Ph.D.  

 
 

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? 

Abstrakt obsahuje povinné náležitosti. Koresponduje s obsahem práce. Sděluje stěžejní výsledky 
práce a je konzistentní.  

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? 

Byl dosavadní výzkum podroben kritice? 

Teoretická část má 35 stran, což je adekvátní. Jedná se o hutný text, ve kterém jsou definovány 
klíčové pojmy, které jsou důležité pro výzkumnou část. V textu nenalezneme žádné prázdné a 
nadbytečné věty. Je evidentní, že má autorka práce výborný vhled do problematiky. Jedná se o 
velmi kvalitní literární rešerši. Autorka čerpala s cca 49 zdroji. S ohledem na inovativní téma není 
k této problematice mnoho literatury. Teoretická část dává dobrý základ pro pochopení 
následného výzkumu. Citační norma je dodržena. 

Drobnou výtku mám k tomu, že v práci nenalezneme kapitolku, kde by autorka popsala, jaká je 
situace v zahraničí a zda tam existuje nějaká funkční ověřená metodika.  

  

18 / max. 20 
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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? 

Výzkumný problém je srozumitelně formulován. Autorka si klade za cíl objasnit tři výzkumné cíle. 
K těmto cílům jsou adekvátně postulovány výzkumné otázky. Využívá kvalitativní přístup.  
Metody sběru dat jsou zvoleny adekvátně. U popisu metod opět autorka volí výstižný a jasný 
jazyk. 
Způsob zpracování získaných dat je adekvátní s ohledem na zvolený kvalitativní přístup. 
Soubor tvořilo 9 adiktologických ambulancí. Velmi kvituji odhodlání autorky oslovit všechny 
ambulance. Oceňuji i vytrvalost při sběru a zpracování dat.  20/ 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? 

Řazení výsledků je logické dle definovaných cílů. Výsledky jsou přehledně formulovány. 

Výzkum přináší zajímavé výsledky o dané problematice. Autorka přináší a vzbuzuje zajímavé 
úvahy pro přímou praxi při práci s klientem. Diskuze má 4 strany. Kriticky se v ní autorka zabývá 
výzkumem a snaží se konfrontovat své výsledky s možnými úskalími. V diskuzi se nelze moc opírat 
o literaturu, protože výzkumy na toto téma v ČR nejsou, zahraniční výzkumy, ev.zkušenost ze 
zahraničí autorka nezmiňuje. Závěry jsou prezentovány stručně a přehledně.  

Doporučení a možnosti pro následný výzkum z práce jednoznačně vyplývá.  28 / max. 30 

Etické aspekty práce 

Byly vzaty v úvahu etické otázky? 

Nedošlo k ohrožení zájmů účastníků výzkumu? 

Jsou diskutovány etické konflikty výzkumné 

Autorka měla s účastníky výzkumu ústní informovaný souhlas. Účastníkům byla nabídnuta 
možnost odstoupit od výzkumu, což nikdo neudělal. Byla dodržena anonymita (není možné 
rozšifrovat o jakou adiktologickou ambulanci se jedná). Etická stránka výzkumu byla v práci 
dodržena.  

10 / max. 10 
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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? 

Posuzovaná práce splňuje aktuálnost problematiky. Je inovativní v propojení témat adiktologie a 
dopravní psychologie (posouzení navrácení řidičského oprávnění), které spolu neodmyslitelně 
souvisí.  

Práce má praktický přesah do praxe. Propojuje pohled několika společenských oborů. Z pohledu 
výzkumného se jedná o ojedinělý výzkum, který autorka realizovala, což hodnotím velice 
pozitivně.  V praxi se toto téma velmi intenzivně řeší. Práce obsahuje všechny povinné náležitosti.  

 

Z formálního hlediska bych vytkla pouze pár kosmetických vad jako je např. jiný typ písma u 
obsahu práce, poděkování nezarovnané do bloku, chybí číslování stran apod..  

Práce obsahuje minimum překlepů, autorka dodržuje publikační normu.  

 

12/ max. 15 
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Celkové hodnocení úrovně práce 
 

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

Celkově hodnotím práci velmi pozitivně. Práce řeší aktuální problematiku, má přesah do praxe, navrhuje možnou 
aplikovatelnou metodiku.  Literární rešerše přináší dobrý základ pro pochopení zkoumané problematiky. Definuje 
všechny klíčové pojmy. Drobnou výtku mám k tomu, že v práci nenalezneme kapitolku, kde by autorka popsala, jaká je 
situace v zahraničí a zda tam existuje nějaká funkční ověřená metodika. Metodologie práce je v pořádku, design je 
zvolen adekvátně. Autorka postuluje 3 výzkumné cíle a k nim adekvátně formuluje 4 výzkumné otázky. Výsledky jsou 
prezentovány logicky, srozumitelně. Diskuze má 4 strany. Kriticky se v ní autorka zabývá výzkumem a snaží se 
konfrontovat své výsledky s možnými úskalími. V diskuzi se nelze moc opírat o literaturu, protože výzkumy na toto téma 
v ČR nejsou, zahraniční výzkumy, ev.zkušenost ze zahraničí autorka nezmiňuje.  Závěry jsou jasné s možným přesahem 
do přímé praxe. Etická stránka výzkumu je v práci dodržena.  

 

Doporučuji zjištěné výsledky publikovat formou článku v časopise Adiktologie.  

 

Doplňující otázky k obhajobě 1. Má ambici autorka pokračovat ve zkoumání této problematiky?popř. jak? 
 

Body celkem 93 / max. 100 bodů 

Navrhované hodnocení práci doporučuji k obhajobě, celkově hodnotím výborně  

Datum  29/7/2019 

Jméno a příjmení, podpis Eva Maierová   
 

 
 
  



 

5 

 

Instrukce pro posudky bakalářských prací: 
1. Každou z hodnocených položek obodujte do pravého sloupce počtem bodů. Případné slovní připomínky 

k jednotlivým položkám připojte k souhrnnému hodnocení, pro které je vyhrazeno pole formuláře na posledním listu 
posudku. 

2. Napište celkové shrnující hodnocení, včetně případných poznámek k jednotlivým položkám. 
3. Navrhněte minimálně dvě doplňující otázky k obhajobě. 
4. Doplňte celkový součet bodů a navrhované hodnocení. 
5. Vytiskněte, podepište, pošlete do CA. 

 
Instrukce pro posudky magisterských prací: 

1. Každou z hodnocených položek obodujte do pravého sloupce počtem bodů. 
2. U každé z hodnocených položek nahraďte text v poli „úroveň a charakteristika položky“ vlastním hodnotícím 

komentářem, který odpovídá na otázky vlevo, stávající obecnou formulací jednotlivých úrovní se můžete inspirovat. 
3. Napište celkové shrnující hodnocení. 
4. Navrhněte minimálně dvě doplňující otázky k obhajobě. 
5. Doplňte celkový součet bodů a navrhované hodnocení. 
6. Vytiskněte, podepište, pošlete do CA. 

 
Klasifikace práce podle bodového hodnocení  

Výsledná známka Bodové rozpětí pro bakalářské práce Bodové rozpětí pro magisterské práce 

Výborně 100–81 100–86 

Velmi dobře 80–61 85–71 
Dobře 60–41 70–56 

 

 


