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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? 

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

Abstrakt je strukturovaný, obsahuje všechny položky, nicméně některé jeho části (východiska, 
výsledky a závěry) jsou formulovány poněkud obecně, takže jejich vypovídací hodnota je nižší, než 
by odpovídalo samotnému obsahu práce.  

 

4 / 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? 

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). 

Autor logicky zdůvodňuje východiska pro výběr i zpracování tématu, vhodně shrnuje základní 
pojmy související s tématem trestání a probace, byť poněkud zjednodušujícím způsobem. Autor 
odkazuje na převážně české práce, což je ovšem s ohledem na zvolené téma související 
s uplatněním relativně nové samostatné profese adiktologa logické. I tak by si rešerše zahraniční 
literatury a zejména zahraničních výzkumů souvisejících s prací s uživateli návykových látek v rámci 
probace zasloužila větší prostor. Oceňuji, že autor připojil i přiléhavá data týkající se jak celkového 
stavu drogové kriminality, tak evidence této problematiky ve statistikách PMS. 

 

10 / 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? 

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

Diplomant zvolil jednoduchou, nicméně vhodnou metodologii odpovídající cílům práce. Cíle práce 
jsou formulovány poněkud obecně, takže ne zcela korespondují s výzkumnými otázkami, jejichž 
formulace je zdařilejší. Kombinace dotazníkového šetření s vysokou návratností, 
polostrukturovaných interview a obohacující kazuistiky se ukázala jako přínosná z hlediska získání 
kvalitativních informací o práci PMS s uživateli návykových látek. Použité metody jsou popsány sice 
stručně, nicméně logicky a tak, že umožňují replikaci výzkumu. 

Některé otázky v dotazníku nebyly formulovány příliš vhodně ve vztahu k okruhu participantů 
(otázka 21 týkající se „typu“ užívání). Nedostatky dotazníku se však diplomant poučil a zohlednil je 
při dalším sběru dat prostřednictvím strukturovaných interview. 

 

 

12/ 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). 

I přes vytýkanou jednoduchou metodologii a základní popisnou analýzu dat diplomant zjištěné 
výsledky strukturovaně, srozumitelně a správně prezentuje. Byť jeho styl je poněkud úsporný, 
interpretace dat obsahuje všechna klíčová zjištění a odpovídá výzkumným otázkám. Autor se 
bohužel nevěnuje silným a slabým stránkám své práce, když tyto úvahy by ho posunuly směrem 
k hlubší interpretaci a diskusi nad výsledky. Výsledky výzkumu autor sice diskutuje v kontextu 
předchozího výzkumu, nikoli však již směrem k aktuálnějším výzkumům.  

 

20/ 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? 

 

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

Autor se vhodným způsobem aplikoval etická pravidla, a to nejen po formální stránce, ale z popisu 
etických aspektů je zjevný respekt k právům a zájmům participantů. Diskuse nad možnými etickými 
konflikty však v práci chybí.  

 

8 / 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? 

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) 

Práce pojednává o aktuálním a velmi praktickém problému, je tak přínosná jak pro obor adiktologie 
z hlediska uplatnitelnosti této profese či poznatků oboru v kontextu probační a mediační služby, 
tak z hlediska potřeb PMS směrem ke klientům, kteří mají problém s užíváním návykových látek. 
Z hlediska struktury je text přehledně členěn, uspořádání se jeví jako logické, po jazykové stránce 
text dobře plyne a je čtivý.  

 

9 / max. 15 
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Celkové hodnocení úrovně práce 
 

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

Diplomová práce pojednává přínosným způsobem o aktuálním tématu, tedy možném využití 
adiktologických poznatků v činnosti Probační a mediační služby. Přestože diplomant využívá 
jednoduchou metodologii i analýzu dat, podařilo se mu zmapovat aktuální situaci ve zvolené 
oblasti. Podrobnější hodnocení parametrů práce je uvedeno výše u jednotlivých položek. 
Vedoucí práce konstatuje a oceňuje, že autor se práci věnoval s osobním zaujetím pro téma a 
nasazením, které však i s ohledem na svůj úsporný styl psaní nedokázal zcela zužitkovat 
v písemném projevu. Proto jeho práce odpovídá z hlediska kvality a rozsahu hodnocení dobře, byť 
ze získaných poznatků autor mohl vytěžit více.  

Doplňující otázky k obhajobě 1. Co považujete za silné a slabé stránky své práce? 
2. Jak by dle Vašeho názoru měla PMS pracovat s uživateli návykových látek?  

Body celkem 63 / max. 100 bodů 

Navrhované hodnocení práci doporučuji k obhajobě, celkově hodnotím dobře 

Datum  28.5.2020 
Jméno a příjmení, podpis Hana Fidesová  

 
 
 
 


