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POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
OPONENT 

 

Název      Motivace k abstinenci v procesu doléčování 

Autor Aneta Medková 

Vedoucí práce Mgr. Jaroslav Vacek  

Oponent práce Mgr. et Mgr. Amalie Lososová, 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? 

Nedostatečná úroveň – abstrakt postrádá jasné sdělení (0 bodů). 

Dobrá úroveň – abstrakt je neúplný nebo v něm chybí jeden či více klíčových částí nebo není 
konzistentní s cílem, strukturou práce či diskutovaných poznatků (1-2). 

Velmi dobrá úroveň – abstrakt obsahuje všechny položky, ale: jeho vypovídací hodnota je slabá, 
je příliš dlouhý, je matoucí (3-4). 

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

Abstrakt má přiměřený rozsah, obsahuje všechny klíčové části a dobře koresponduje s obsahem 
práce. 

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? 

Nedostatečná úroveň – odůvodnění nebo rešerše chybí, význam/přínos práce je pochybný, 
neposkytuje odpovídající oporu pro tvrzení autora, chybí přehled předešlých výzkumů a/nebo 
nekriticky přejat, reference na práci jiných autorů je nepřiměřená (0-4). 

Dobrá úroveň – pro zpracování diskutovaného tématu byla vybrána adekvátní odborná literatura. 
V práci je referováno k odpovídající empirické nebo teoretické bázi. Byla provedena rešerše 
předešlých výzkumů (ale jenom nebo v převážné míře českých), na něž je v práci správně 
referováno (5-10). 

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). 

15 / max. 20 
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Byl dosavadní výzkum podroben kritice? 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). 

Zdůvodnění práce je logické, vhodně reflektuje potřebnost práce s motivací i v dalších stupních 
úzdravy. Literatura je volena vhodně, nicméně k tématu existuje řada zahraničních odborných 
zdrojů, kdy autorka uvádí, že nenašla žádné. Práce s citacemi je v zásadě správná, místy se 
objevují odlišné formy (a kol./et al.; někdy autorka cituje přímo autory kapitoly, někdy jen In…), 
na straně 11 píše „Autorka uvádí…“, nicméně cituje Říčana (2010). Také v seznamu literatury 
jsou uvedené zdroje, které v textu práce citovány nejsou (např. NIDA, 2012; Phelan et al., 2000). 

Autorka nicméně prokazuje dobrou schopnost práce s rešerší a zpracováním informací do 
kompaktního celku, teoretická část je vhodným úvodem k samotnému výzkumu. Oceňuji 
propojení motivace s teorií potřeb a prevencí relapsu.  

Dosavadní výzkumy jsou některé jmenovány, zejména ale tuzemské, nicméně nejsou podrobeny 
kritice. Navíc se obvykle věnují spíše fázi léčby a práci s motivací v tomto stupni. V diskuzi 
bohužel spatřuji nejvýznamnější nedostatek práce – pouze znovu shrnuje výsledky, ale 
neporovnává je, nezasazuje do kontextu – je škoda, že se autorka hlouběji nevěnovala propojení 
teorie potřeb a prevence relapsu se zjištěnými motivačními faktory. Nicméně na některých 
místech autorka přece jen vhodně podtrhuje literaturou svá zjištění. Schází mi zde porovnání 
motivace v léčbě a v doléčování, co klientům pomáhá motivaci udržet apod. Výsledky dílčích 
témat nejsou dostatečně propojeny – témata motivace, osamostatnění, bažení. A opět 
zdůrazňuji absenci citací zahraničních studií – po zadání klíčových slov „motivation in the 
aftercare“ jsem náhodně identifikovala min. 4 studie, které by pro autorku byly relevantní 
(Downey et al., 2001; Růžička, Hutyrová, Wittmanová, 2014; Duffy, Baldwin, 2013; Laudet, 
Stanick, 2010). Porovnání výsledků autorky s jinými pracemi by její práci výrazně podpořilo.    

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)? 

Nedostatečná úroveň – výrazné problémy ve výběru nebo popisu jedné nebo více částí práce, 
zvolené metody neodpovídají cílům, otázkám či hypotézám (0-4). 

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

Velmi dobrá úroveň – všechny použité klíčové metody a postupy jsou podrobně popsány a 
odpovídají současné vědecké praxi (11-15). 

16 / max. 20 
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Jsou všechny použité metody a postupy dobře a 
podrobně popsány, umožňuje popis replikaci? 

Byla věnována pozornost reliaibilitě a validitě 
dat? 

Má práce logickou strukturu? 

Výborná úroveň – všechny použité klíčové metody a postupy jsou podrobně popsány a splňují 
nároky na vědeckou práci, mohou být inovativní a pro obor přínosné (16-20). 

Cíle práce a výzkumné otázky jsou jasně a srozumitelně stanoveny, využité metody sběru a 
analýzy dat umožnily jejich naplnění. Použité metody jsou popsány vhodně. Práce má logickou 
strukturu. Doporučila bych více se zaměřit na reliabilitu a validitu dat, nicméně autorka možné 
limity práce diskutuje. 

Oceňuji využití longitudinální studie pro sběr dat, to je pro bakalářské práce spíše neobvyklé. 

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? 

Nedostatečná úroveň – výrazné problémy s prezentací nebo s interpretací výsledků (0-8). 

Dobrá úroveň – prezentované výsledky jsou vnitřně konzistentní. Některé interpretace výsledků 
jsou přiměřené. Práce zmiňuje některé z jejích hlavních slabých a silných stránek (9-16). 

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). 

Výborná úroveň – výsledky prezentovány srozumitelně a jeví se jako správné. Správná 
interpretace výsledků je provedena s kritickým zohledněním možných alternativních vysvětlení. 
Jsou diskutovány slabé i silné stránky práce včetně implikací pro interpretace poznatků. Výsledky 
jsou diskutovány v kontextu dalších výzkumů a zdůrazňují přínos k rozvoji vědomostí (nebo vývoji 
nových technik a postupů). Jsou učiněna jasná a odpovídající doporučení pro další výzkum nebo 
opatření (24-30). 

Závěry studie jsou prezentovány srozumitelně, nicméně jednotlivé podkapitoly výsledků působí 
lehce odtrženě, nejsou propojeny do souvislostí, někde možná nevhodně poskládány za sebou. 
Výsledky jsou zajímavé a potřebné pro praxi, škoda je, že je autorka lépe nevyužila, spíše 
naťukává více témat – což činí kvalitně – ale nejde do hloubky a propojení souvislostí. 

Autorka pojmenovává některé limity své práce. Závěry nejsou dostatečně diskutovány, viz výše. 
Doporučení pro další výzkum jsou učiněna, autorka naznačuje také doporučení pro využití 
výsledků v praxi.  

26 / max. 30 
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Etické aspekty práce 

Byly vzaty v úvahu etické otázky? 

Nedošlo k ohrožení zájmů účastníků výzkumu? 

Jsou diskutovány etické konflikty výzkumné 
činnosti? 

 

Nedostatečná úroveň – etické otázky jsou opominuty, etická pravidla výzkumu a ochrana 
osobních údajů nejsou respektována nebo jsou nedostatečně ošetřena (0-2). 

Dobrá úroveň – práce diskutuje etická pravidla a ošetřuje zájmy účastníků výzkumu, nicméně 
z etického hlediska vykazuje nedostatky, které ale nejsou zásadního charakteru (3-5). 

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

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 (9-10). 

Autorka sice bere v úvahu etické otázky, zachovává anonymitu respondentů, nicméně opomíjí 
některé další možné etické konflikty, jako je ošetření rozvoje cravingu či jiných komplikací u 
respondentů vlivem rozhovorů, není zřejmé, zda nějakým způsobem spolupracovala s terapeuty 
daného zařízení, a zda o této možnosti byly respondenti informováni. Jedná se o citlivé a osobní 
téma, autorka se respondentů dotazovala přímo na vzpomínky na užívání návykových látek. 

Tímto by hypoteticky k ohrožení zájmu respondentů dojít mohlo. 

Také chybí reflexe možnosti, že respondenti mohli chtít před autorkou vypadat lépe, čímž mohla 
být ovlivněna jejich otevřenost, na druhou stranu mohli mít z výše uvedeného důvodu obavu, jak 
autorka výsledky bude prezentovat terapeutům, aby nedošlo k ohrožení jejich terapie. 

7 / max. 10 

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? 

Nedostatečná úroveň – práce se nezabývá společensky aktuálním nebo praktickým problémem 
nebo není na odpovídající úrovni zpracována a vnitřně uspořádána, např. chybí některá z jejích 
klíčových částí, neodpovídá rozsahem požadavkům či je nelogicky uspořádána (0-3). 

Dobrá úroveň – práce pojednává alespoň částečně aktuální nebo praktický problém v kontextu 
oboru. Text je z hlediska obsahového i formálního bez zásadních pochybení, práce je úplná a má 
jasnou strukturu (4-7). 

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) 

Výborná úroveň – práce je originální a přínosná pro rozvoj oboru, zabývá se významným 
společenským problémem. Je napsána na vysoké akademické úrovni (12-15). 

Práce se věnuje aktuálnímu a důležitému tématu, z hlediska oboru je tedy přínosná a dobře 
využitelná. Obsahuje všechny klíčové části, je vhodně strukturovaná a má přiměřený rozsah. 

12 / max. 15 
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Autorka se teoretickým kapitolám věnuje spíše stručně, ale vhodně a výstižně, není to tedy na 
úkor srozumitelnosti textu. Z formálního hlediska bych doporučila text zarovnat do bloku, jinak 
je práce bez chyb. 

 

 
 
 

  



 

6 

 

Celkové hodnocení úrovně práce 
 

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

Téma práce je aktuální a pro obor významné, oceňuji jeho výběr autorkou. Jako velmi vhodná se mi 
jeví volba longitudinálního sledování klientů doléčovacího programu, a tedy realizace více 
rozhovorů se stejnými respondenty. Doporučila bych proto doplnit práci o křivky ilustrující vývoj 
motivace u respondentů v čase, bylo by tak možné lépe pozorovat její dynamiku a porovnat jej u 
jednotlivých respondentů. 
 
Práce je logicky členěna, autorka prokazuje schopnost strukturace textu, vhodně pracuje 
s literárními zdroji, správně cituje. Teoretické kapitoly jsou popsány spíše stručně, nijak to ale 
neubírá na jejich výpovědní hodnotě a jsou vhodně navázány. 
 
Práci jsem se rozhodla hodnotit nejlepší možnou známkou, nicméně při spodní bodové hranici, a to 
z důvodu nedotažení některých vhodně naznačených jevů. Při obhajobě bakalářské práce proto 
doporučuji autorce zaměřit se mimo jiné na reflexi: 1) opominutí některých možných etických 
konfliktů, které mohly vyvstat realizací studie, konkrétně neošetření spolupráce s terapeuty 
zařízení, není popsáno, jakým způsobem s nimi autorka sdílela získané výsledky, pokud vůbec; 
taktéž mi chybí ošetření možného cravingu či jiných potíží na straně respondentů. Studie se 
významně dotýká až existenciálních témat (být šťastný, poznat sám sebe, touha po přijetí), a není 
patrné, že by toto autorka předem nahlížela; 2) absence hlubší diskuze získaných cenných výsledků, 
které jsou vhodně dokresleny konkrétními výpověďmi respondentů. Autorka své výsledky někde 
vhodně podporuje literaturou, chybí ale hlubší kontext, případně odlišné argumenty a také 
porovnání se zahraničními či jinými studiemi. Autorka uvádí, že žádné takové nedohledala, 
nicméně jak je uvedeno výše, při náhodném zadání klíčových slov do Google, jsem našla min. 4 
takové. Výsledky tak nejsou uvedeny do souvislostí, je škoda, že autorka naznačuje velmi cenná 
témata, ale dostatečně je nevytěžuje. Výsledky by také bylo vhodné propojit s úvodní teorií potřeb 
a touhy po spokojenosti, pracovat se zjištěními v kontextu rizikových faktorů popsaných 
v literatuře, apod. 
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Dílčí připomínky jsou uvedeny přímo u jednotlivých oblastí hodnocení výše. Práce je z formálního 
hlediska čtivá a bez gramatických chyb, pro lepší přehlednost by bylo vhodné text zarovnat do 
bloku a jednotlivé kapitoly začínat na nové stránce. 
 

Doplňující otázky k obhajobě 1. Má podle Vás délka doby strávené v doléčovacím programu vliv na podobu motivace? 
Pokud ano, jaké faktory hrají roli, čím se motivace liší u nově příchozích a těch, kteří jsou 
v programu už delší dobu? 

2. Setkala jste se u respondentů s tím, že jim tzv. normální život připadal v určitých ohledech 
málo – málo intenzivní na zážitky, málo uspokojivý, málo oceňující např. platově apod.? Jak 
byste doporučila pracovat s tímto jevem v rámci podpory a udržení motivace?  
 

Body celkem 81 / max. 100 bodů 

Navrhované hodnocení Práci doporučuji k obhajobě, celkově hodnotím výborně. 

Datum  25. 5. 2020 

Jméno a příjmení, podpis Amalie Lososová  
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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 

 

 


