
 

1 

 

POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
VEDOUCÍ PRÁCE 

 

Název      Motivace k abstinenci v procesu doléčování 
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Vedoucí práce Jaroslav Vacek 

Oponent práce Amalie Lososová 

 
 

Hodnocená položka Úroveň a charakteristika položky Body 

Abstrakt Strukturovaný, kvalitně zpracovaný stručný souhrn obsahující všechny klíčové informace 

v přiměřeném rozsahu. 
5 / max. 5 

Odůvodnění a rešerše odborné literatury Zdůvodnění je logické, podpořeno literaturou. Velmi široké téma motivace autorka uchopuje 

adekvátně, ale možná až příliš zeširoka – vzhledem ke specifickému zaměření by se i v teoretické 

části hodilo hlubší zaměření přímo na praktické otázky motivace v doléčování. Obecnému 

představení konceptu motivace a práce s ní v terapii závislostí, principů a praxe doléčování a 

prevence relapsu není příliš co vytknout, ale chybí jejich vzájemná integrace a přetavení do 

přesvědčivě formulovaného a prakticky uchopitelného výzkumného problému. S touto výtkou 

koresponduje i výběr literatury, protože největší tíha argumentace spočívá na domácích 

učebnicích a monografiích, autorka v podstatě necituje aktuální zahraniční články. I přesto je ale 

teoretická část čtivá, dobře systematizovaná a odpovídá zacílení praktické části práce. 

15 / max. 20 

Použité metody a logika struktury práce   

 

Cíl i výzkumné otázky jsou formulovány vhodně, zvolené metody jim odpovídají, vše je dobře 

popsáno. Autorka zvolila náročný výzkumný design, když sledovala účastníky v čase, v průběhu 

cca čtyř měsíců realizovala s každým z nich tři rozhovory, během kterých se zaměřovala na změny 

v jejich motivaci. Takový prospektivní design dokáže eliminovat zkreslení při retrospektivních 

rozhovorech, navíc opakované rozhovory umožňují prohlubování témat a verifikaci již 

zanalyzovaných obsahů. Klobouk dolů. 

18 / max. 20 

Zpracování tématu a interpretace získaných 
poznatků 

Výsledky jsou bohaté a zároveň přehledné. Vzhledem k tomu, že jsem proces analýzy mohl jako 

divák sledovat takříkajíc z první řady, a vím, jakým množstvím surového materiálu se autorka 

musela prokousat, velmi oceňuji výsledný tvar. Na druhou stranu je už při zevrubném čtení 

23 / max. 30 
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 patrné, že hierarchie popisovaných kategorií není dokonalá a uspořádání identifikovaných jevů by 

mohlo logičtější. Zvolené členění ale poskytuje jasnou rukověť každému, kdo se chce o motivaci 

klientů doléčovacího programu dozvědět živé podrobnosti, kterých je k dispozici v citacích 

z rozhovorů velká spousta. 

Diskuze se z metodologického hlediska zamýšlí nad validitou vlastních zjištění, ale výsledky jako 

takové příliš nerozvíjí, spíše je shrnuje. Chybí konfrontace s aktuálními zdroji, to je ovšem tentýž 

problém jako v teoretické části. Nicméně samotného porozumění motivaci je dosaženo bez 

výhrad. 

Etické aspekty práce Z hlediska výzkumné etiky se dle mého názoru autorka nedopustila žádných chyb, jen v samotné 

práci chybí explicitní popis zacházení s možnými dopady výzkumných rozhovorů na abstinenci a 

terapii v rámci doléčování, kterou jsme při přípravě celého výzkumu neopomněli diskutovat.  

8 / max. 10 

Odborný a společenský přínos a celková úroveň 
práce. 

Výzkumný problém vlastně běžný, protože se v důsledku týká v podstatě všech závislých, ale je 

uchopován originálním způsobem a přináší velmi bohaté a potenciálně přínosné výsledky. 

Z formálního hlediska je práce bez chyb, má dostatečná rozsah a dostatečnou odbornou úroveň. 

12 / max. 15 
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Celkové hodnocení úrovně práce 
 

Komentář vedoucího práce (celkové shrnující 
hodnocení, poznámky) 

Plusy: 

• vyčerpávající a čtivý úvod do teorie motivace, dobrá práce s literaturou 

• originální, náročný a dobře zvládnutý design výzkumu a sběr dat, vše dobře popsáno 

• bohatý autentický materiál přehledně prezentovaný, celkově zajímavé a vtahující výsledky, 

jasné a systematické odpovědi na výzkumné otázky, naplnění cíle práce 

Mínusy: 

• absence aktuálních zahraničních článků ve zdrojích, ty chybí v teorii i v diskuzi 

• kategorie identifikovaných jevů se překrývají, mohly by být logičtější 

Závěr: Originální výzkumná práce designem a poctivostí zpracování převyšující normu bakalářských 

prací, s celkem obvyklými nedostatky snižujícími bodové ohodnocení, ale ne navrhovanou výbornou 

klasifikaci. 

 

Doplňující otázky k obhajobě 1. Dokážete na základě Vašich výsledků postulovat nějakou hypotézu, jak může souviset 

motivace s prognózou? 

2.  

Body celkem 81 / max. 100 bodů 

Navrhované hodnocení práci doporučuji k obhajobě, celkově hodnotím výborně 

Datum  28. 5. 2020 

Jméno a příjmení, podpis 
Jaroslav Vacek 

 

 

 

 

 


