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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). 

Kvalitně – tj. věcně, srozumitelně, úplně a výstižně zpracován. 

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? 

Velmi dobrá úroveň – byla zvolena a je podrobně diskutována adekvátní odborná literatura k 
tématu. Popis základních pramenů nebo teoretického rámce je na standardní dobré úrovni a 
zohledňuje i práce zahraničních autorů (11-15). 

Logický rámec, literatura a argumentace odpovídají kritériím velmi dobré úrovně – téma zatím 
nebylo u nás podrobněji zpracováno, metodologie ovšem není nijak inovativní. Literatura 
obsahuje více než 60 titulů, je patrné, že autorka s ní pracovala pečlivě. Do kritických rozborů 
dosavadních prací se nepustila. 

 

 

11 / 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? 

Dobrá úroveň – základní části práce jsou popsány na dostatečné úrovni a umožňují porozumět 
použitým metodám a postupům (5-10). 

 

Metodologii považuji za citlivé místo této práce – postup je popsán a nějak mu rozumím, u studií 
tohoto typu považuji za základní problém právě stanovení kritérií pro indikátory hledaných 
obsahů. Autorka si je tohoto úskalí vědoma – ale podrobněji se v práci tím, jaké termíny mohou 
může reprezentovat hledaná adiktologická témata, nezabývá. Oceňuji však rozsáhlost vzorku, 
se kterým pracovala – pokud cílem bylo mapování, pak se domnívám, že rozhodně autorka 
obstála. 

10/ 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). 

Bez komentáře. 

18 / 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). 

Bez komentáře. 7 / 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) 

Autorka dochází k podobným závěrům, ke kterým došli zahraniční badatelé v této oblasti. 

11 / max. 15 
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Celkové hodnocení úrovně práce 
 

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

Obecné poznámky k hodnocení viz výše.  
Za základní nejasnost v logice práce považuji ohraničení a definici právě té „adiktologie“, kterou 
hledám. 
Jestliže autorka hledá korespondenci s adiktologií a jejími obsahy, ocenil bych jasnější vymezení 
toho, co hledá (jakou „adiktologii?“).  Není to vůbec samozřejmé – může porovnávat studijní 
programy oboru adiktologie  s programy oboru sociální práce, adiktologie může být ovšem 
reprezentována i jinak (například standardy, které jsou v úvodu práce zmíněny jako zdroj při 
formulaci hypotézy).   

Doplňující otázky k obhajobě 1. Jakou adiktologii jste hledala v obsazích studijních programů? Uvádíte-li odkaz k požadavku 
multidiscilinarity adiktologických služeb, kterým zdůvodňujete místo sociálního pracovníka 
ve službách s odvoláním na standardy těchto služeb, nebylo na místě hledat „adiktologii“ 
představovanou těmito standardy? 

2.  

Body celkem 62 / max. 100 bodů 

Navrhované hodnocení práci doporučuji k obhajobě, celkově hodnotím velmi dobře 

Datum  26.8. 2019 

Jméno a příjmení, podpis PhDr. Jiří Libra  
 

 


