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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? 

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? 

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. S výhradou, že je uplatňována zastaralá literatura (rok 
2002), nejsou vždy jasné zdroje údajů, např. str. 13 

 
15 / 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? 

Výborná úroveň – všechny použité klíčové metody a postupy jsou popsány, ne však zcela 
podrobně. Splňují nároky na vědeckou práci. 

16/ 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? 

Výborná úroveň – výsledky prezentovány srozumitelně a jeví se jako správné. Jsou učiněna a 
odpovídající doporučení pro další výzkum nebo opatření 

25/ 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? 

Výborná úroveň – práce je originální a přínosná pro rozvoj oboru, zabývá se významným 
společenským problémem.  

 

13 / max. 15 
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Celkové hodnocení úrovně práce 
 

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

Diplomová práce Kontinuum léčby virové hepatitidy typu C mezi klienty nízkoprahových 
programů pro uživatele drog v Praze zpracovává aktuální a důležité veřejnozdravotní téma s cílem 
zkoumat kaskádu péče u klientů tří konkrétních programů. V teoretické části jsou zpracována 
základní témata pro úvod do problematiky, včetně použití zahraničních pramenů. Vzhledem 
k množství dostupných pramenů a neustálému vývoji nerozumím použití zdroje pro obecný popis 
VHC  z r. 2002 (tehdy velice aktuální a kvalitní publikace), navíc je z publikace čerpáno velké 
množství textu. Není jasné zařazení podkapitoly o jednom přípravku (Simeprevir, 2.4.1.), vzhledem 
k velkému rozvoji přípravků DAAs. 
Výzkumná část je přehledná a strukturovaná, metodologicky správná. U výsledků zůstává nevyužita 
otázka na protestovanost klientů zařízení (dle výsledků výzkumu 61,6 %). K doplnění kaskády mohla 
být zařazena otázka, zda klientovi byl test nabídnut, popř. co vedlo k odmítnutí testu. Zařazení 
přehledu o časovém rámci léčby a typu antivirotik by doplnil informace k uváděným somatickým 
komplikacím při léčbě, popř. informaci o kontrolním PCR vyšetření kvůli možné reinfekci. Jako 
nevyužitou pokládám příležitost graficky znázornit a srovnat kaskádu péče tak, jak je uváděna 
v mezinárodních publikacích (WHO) i v eliminačním plánu VHC ČR. Nejsou diskutována omezení 
práce, možná ovlivnění. 
Celkově hodnotím práci jako zdařilou a přínosnou pro praxi. 
 

Doplňující otázky k obhajobě 1. Diskutujte míru protestovanosti VHC v populaci PWUD a ve výzkumném vzorku. Je 
dostatečná? Jaká opatření lze navrhnout pro zvýšení míry protestovanosti v populaci PWUD? 

2. Pokud byste měla na základě zjištění navrhnout konkrétní opatření, jaká by to byla?  

Body celkem 84 bodů 

Navrhované hodnocení práci doporučuji k obhajobě, celkově hodnotím velmi dobře 

Datum  2.6.2020 
Jméno a příjmení, podpis Mgr. Barbara Janíková  

 

 


