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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? 

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 a vhodně koresponduje s obsahem práce. Obsahuje všechny 
klíčové části, pouze v části věnované Metodám nijak nejsou zmíněny metody analýzy dat a 
etické otázky. 

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). 
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Byl dosavadní výzkum podroben kritice? 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). 

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, autorka vychází z dostupných studií i vlastní zkušenosti z praxe. 
Zvolená literatura zahrnuje české i zahraniční zdroje, nicméně nereflektuje podobné výzkumy a 
studie provedené na dané téma v zahraničí, tyto tedy nejsou podrobeny kritice. Chybí mi také 
zahrnutí zdrojů týkajících se studií uplatnitelnosti profese adiktologa v jiných oblastech v ČR, 
toto autorka nezmiňuje ani ve východiscích ani nevyužívá v diskuzi svých výsledků. Literatura je 
nicméně řádně citována, autorka prokazuje dobrou schopnost rešerše a syntézy zdrojů. 
V seznamu literatury chybí u elektronických odkazů konkrétní data stažení. Zdroj uvedený jako 
„ČR“ nelze takto citovat, Česká republika není autorem zákona.  

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? 

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). 

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 formulovány jasně a srozumitelně, reálně k použitým 
metodám sběru dat. Použité metody sběru i analýzy dat jsou vhodně zdůvodněny, podrobně 
popsány. Autorka věnuje pozornost validitě i reliabilitě dat. Práce má logickou strukturu, 
kapitoly na sebe vhodně navazují. Práce je celkově kvalitně strukturovaná. 

Výzkumný soubor měl stanovena kritéria výběru a jedno z nich bylo, že respondent musí být 
pracovníkem v přímé péči – nejsem si jista, zda velká část souboru reprezentovaná řediteli a 
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zástupci ředitelů dětských domovů toto kritérium skutečně naplňuje, nicméně autorka tuto 
skutečnost krátce reflektuje v Diskuzi. 

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 práce jsou prezentovány srozumitelně, přehledně dle jednotlivých výzkumných otázek. 
Autorka výsledky vhodně doplňuje konkrétními výpověďmi respondentů. Téma je relativně 
dobře nasyceno. Jsou diskutovány limity práce i silné stránky, respektive význam takové práce. 
Výsledky jsou v některých bodech diskutovány, nicméně spíše potvrzujícím způsobem a za využití 
stejné literatury, z jaké autorka vycházela při tvorbě teoretické části práce. Diskuze je vhodně 
započata, nicméně nedotažená – chybí diskuze především u možnosti uplatnění adiktologa 
v jiných oblastech než je oblast zdravotnictví (viz podobná studie realizovaná v rámci bakalářské 
práce Anny Hindové (2019), či studie Pavlovské (2018) týkající se uplatnitelnosti absolventů 
adiktologie v i mimo obor a zkušeností zaměstnavatelů se zaměstnáváním adiktologa). Také 
chybí zasazení do kontextu zahraničních výzkumů v oblasti ústavní péče o děti. Chybí také zdroje, 
které mohou hovořit opačně, prezentovat odlišná zjištění či postoj k výsledkům. Diskuze je více 
zaměřena na dílčí výzkumné otázky než na hlavní cíl práce, ten je z mého pohledu diskutován 
nedostatečně. 

Doporučení pro další výzkum či pro využití v praxi nejsou uvedena. 
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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). 

Etické otázky byly vzaty v úvahu, jejich ošetření je vhodně popsáno. K zájmu ohrožení 
respondentů nedošlo, stejně tak samotných dětí v zapojených dětských domovech, což autorka 
nezmiňuje. Možné etické konflikty, zejména v roli výzkumníka, jsou reflektovány dostatečně. 
Vhodně je ošetřena anonymita zapojených zařízení a respondentů. 

9 / 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 velmi podstatnému tématu možnostem uplatnění adiktologa v ústavní péči o 
děti v dětských domovech, a celkově problematice adiktologie v těchto zařízeních. Je tedy 
aktuální a potřebná pro obor, především v rozvoji dětské a dorostové adiktologické péče a 
komplexní sítě služeb pro tuto cílovou skupinu.  

Práce obsahuje všechny klíčové části, jednotlivé kapitoly jsou vhodně uvedeny, případně 
shrnuty. Rozsah práce odpovídá obsahu, a je přiměřený. Autorka se v teoretické části věnuje 
dílčím souvisejícím tématům relativně stručně, ale výstižně, a vhodně jednotlivé oblasti 

13 / max. 15 
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propojuje. Práce má logické uspořádání. V určitých částech nicméně obsahuje vícekrát 
opakované stejné informace – např. výsledky prezentované v příslušné části jsou následně znovu 
zopakovány ve Shrnutí, a poté opět v Diskuzi i Závěru.  

Z formálního hlediska obsahuje práce poměrně dost překlepů a nesprávně skloňovaných 
formulací. 
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Celkové hodnocení úrovně práce 
 

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

Práce pojednává o velmi aktuálním a potřebném tématu problematiky adiktologie v oblasti ústavní 
péče o děti v dětských domovech, specificky se věnuje sociálně i jinak specifickému Ústeckému 
kraji ČR, a konkrétně je zaměřena na možnost uplatnění profese adiktologa v tomto typu zařízení. 
Autorka tak sice tuto skutečnost nereflektuje, ale navazuje na sérii provedených studií na podobné 
téma v dalších oblastech mimo obor adiktologie (např. Hindová, 2019; Pavlovská, 2018, Lososová 
et al., 2019). 
Práce je logicky strukturována, autorka prokazuje schopnost dobře pracovat s odbornými zdroji a 
vhodně propojovat dílčí témata do funkčního celku, je patrné porozumění dané problematice. Cíle 
práce jsou jasně a srozumitelně stanoveny, a následně za využití vhodných metod naplněny. 
Výsledky jsou prezentovány přehledně a výstižně, práce přináší velmi cenný vhled do problematiky 
adiktologie v ústavní výchově a otevírá diskuzi o rozšíření možností uplatnění profese adiktologa. 
Navrhuje také prostřednictvím konkrétních výpovědí respondentů jasnou podobu možné 
spolupráce adiktologa se zařízeními ústavní výchovy. Je otázkou, zda struktura rozhovoru nebyla 
příliš návodná, kdy autorka respondentům nabídla řadu možností přímo, nicméně na kvalitně 
výstupů to neubírá.  
Škoda je, že velmi dobře otevřený vhled do tématu není hlouběji zakotven v literatuře a diskutován 
v kontextu i dalších, především zahraničních výzkumů a studií, které se u nás věnují možnostem 
uplatnění adiktologa a jeho limitům. Např. zjištění, že by dětské domovy preferovaly zaměstnat 
adiktologa externě a formou DPP, může být výhodné pro ně z hlediska financování, 
pravděpodobně ale ne tak výhodné pro samotné adiktology, i to by bylo vhodné reflektovat a 
diskutovat. Pokud by se autorka rozhodla výsledky své práce publikovat, což bych velmi doporučila, 
doporučuji ještě práci o tuto část obohatit. 
Na mnoha místech práce se vyskytují překlepy či nesprávně skloňované formulace. 
 

Doplňující otázky k obhajobě 1. Jak by měl být adiktolog působící v dětském domově vybaven co se týče osobnostní zralosti, 
vzdělání, znalostí, dovedností, apod.?  
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2. Zjištěné možné bariéry pro zaměstnání adiktologa se nezdály respondentům limitující, 
přesto žádný dětský domov adiktologa dosud nezaměstnává. Zjišťovala jste, proč tomu tak 
je? 

3. Kolik z pracovníků dětských domovů mělo povědomí o roli a kompetencích profese 
adiktologa a v jaké míře? 

4. Kdybyste byla Vy sama adiktologem působícím v dětském domově, jakým způsobem byste 
řešila problematiku kouření u velké většiny dětí? 
 

Body celkem 87 / max. 100 bodů 

Navrhované hodnocení Práci doporučuji k obhajobě, celkově hodnotím výborně. 

Datum  20. 5. 2020 
Jméno a příjmení, podpis Amalie Lososová  

 
 
 
  



 

8 

 

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 

 

 


