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MAGISTERSKÉ PRÁCE 
OPONENT 

 

Název      Rituály spojené s konzumací alkoholu u žen na rodičovské dovolené žijících v Praze  

Autor Bc. Lucie Hunalová, DiS.  

Vedoucí práce PaedDr. Martina Richterová Těmínová   

Oponent práce Mgr. Aleš Kuda 

 
 

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 / 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? 

Autorka velmi pěkně pracuje se zdroji, kdy podrobně mapuje problematiku rituálů, jak v obecné 
rovině, tak i ve vztahu k ritualizaci užívání alkoholu. Jednotlivé zdroje cituje umírněně a s ohledem 
na celkovou kompaktnost práce. 

20/ 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? 

 

 

Autorka podrobně popisu použité metody a prokazuje velmi dobré pochopení použité 
metodologie ve své práci. 

 
17/ 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? 

Autorka věnuje interpretaci získaných výsledků dostatečnou pozornost. Vyvozené závěry jsou 
korektní a odpovídají kontextu soudobého výzkumu.   

Ocenil bych doporučení pro klinickou praxi.  

24/ max. 30 

Etické aspekty práce 

Byly vzaty v úvahu etické otázky? 

Nedošlo k ohrožení zájmů účastníků výzkumu? 

Jsou diskutovány etické konflikty výzkumné 

Výborná úroveň – etická pravidla výzkumu a ochrana osobních údajů jsou dostatečně ošetřeny. 
Jsou diskutovány všechny etické konflikty výzkumné činnosti. Autor bere v potaz společensko-
kulturní dopad práce. 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? 

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. 

 

11 / max. 15 
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Celkové hodnocení úrovně práce 
 

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

 
Oceňuji přístup kolegyně ke své práci. Vybrala si zajímavé a u nás málo probádané téma. Důstojně 
se vypořádala s teoretickou částí, kde zmapovala problematiku rituálů. Zkoumání a pochopení 
osobních rituálů jedince při užívání psychoaktivních látek považuji za klíčové při volbě intervencí 
v rámci léčby.  
Práce si nekladla neadekvátní cíle. Naopak je dobře vydefinován  úhel problému na danou 
problematiku, který přinesl drobná, ale důležitá zjištění. 
Je na škodu, že se autorka nepokusila více o doporučení pro klinickou praxi. 
 

Doplňující otázky k obhajobě 1. Jak by se dalo naložit se závěry, ke kterým jste došla v klinické praxi. 
2.  

Body celkem 87 / max. 100 bodů 

Navrhované hodnocení práci ne/doporučuji k obhajobě, celkově hodnotím výborně  

Datum  1.6.2020 
Jméno a příjmení, podpis Mgr. Aleš Kuda  
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