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POSUDEK BAKALÁŘSKÉ / MAGISTERSKÉ PRÁCE 
OPONENT 

 

Název       
Spiritualita u abstinujících uživatelů návykových látek 

 

Autor Jan Liďák  

Vedoucí práce Mgr. Jaroslav Vacek    

Oponent práce Mgr. A. Kateřina Zachová  

 
 

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 – Abstrakt obsahuje všechny nutné položky, je jasný a srozumitelný, prospěla by 
mu jazyková úprava směrem k větší stručnosti.  

 
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? 

Výborná úroveň – Autor pracuje pečlivě s literárními zdroji jak v teoretické části tak v diskuzi. 
Prokázal, že je schopen používat i anglicky psané texty. Literatura je aktuální a vhodně volená. Je 
zřejmé, že autor rozumí tématu, které zpracovává. 

 

 20 / 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 – Metody jsou zvoleny a popsány odpovídajícím způsobem, jasně je vymezen cíl 
práce i výzkumné otázky. Bylo by vhodné více promyslet členění textu do kapitol a podkapitol. 
Současné řešení vnáší do struktury nejasnosti, ačkoli samotný text je logický a odpovídá záměru 
práce. Metody sběru dat i jejich zpracování jsou jasně popsané. Autor si je vědom omezené 
reliability získaných dat, limity výzkumu jsou jasně vymezené. 

 
17/ 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 jsou prezentovány srozumitelně, interpretace je odpovídající. 
Výsledky jsou diskutovány na podkladě aktuální literatury a jsou navržena doporučení pro další 
výzkum a využití získaných poznatků. Výsledky jsou prezentovány přehledně, jsou členěné podle 
tématických okruhů, což je čtenářsky příjemné. Bylo by dobré více pracovat s rizikem, že úzký 
vzorek respondentů vybraný zvolenou metodou nemusel dát reálný obraz o problematice. 

26 / max. 30 

Etické aspekty práce 

Byly vzaty v úvahu etické otázky? 

Nedošlo k ohrožení zájmů účastníků výzkumu? 

Výborná úroveň – Etické aspekty práce byly vzaty v úvahu a odpovídajícím způsobem ošetřeny.  

 10/ max. 10 
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Jsou diskutovány etické konflikty výzkumné 
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 – Téma je pro obor obohacující, rozsah a formální stránka textu jsou na dobré 
úrovni. Text obsahuje všechny náležitosti odborné práce. Opakovaně se vyskytují určité jazykové 
prohřešky typu nevhodné psaní číslovek, jejich místo svoji... Zmatečné je dělení textu do kapitol a 
podkapitol (viz výše).  

12 / max. 15 
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Celkové hodnocení úrovně práce 
 

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

BP je precizní, postavená na důkladném studiu literatury. Autor zvolil téma, o kterém v úvodu říká, 
že mu chybělo v programu výuky. Považuji to za velmi pozitivní přístup, kterým může napomoci k 
rozvoji komplexnosti oboru.  
Autor se dobře zhostil teoretické části práce, která uvádí čtenáře do zvolené problematiky. Kvalitní 
je i praktická část. Výzkumné otázky, použité metody a způsob zpracování výsledků odpovídají 
stanoveným cílům. Výsledky jsou přehledně prezentované, členěné do tématických celků. 
Text je logicky postavený, drží se tématu, má odpovídající rozsah. Práce je, přes drobné gramatické 
prohřešky, na dobré úrovni. Velmi zajímavé a podnětné jsou i získané výsledky. 
 

Doplňující otázky k obhajobě 1. Vidíte nějaké odlišnosti v projevu spirituality u mužů a žen (abstinujících uživatelů návykových 
látek)? 

2. Jakým způsobem byste navrhoval, aby byly v praxi využity poznatky získané z vašeho výzkumu? 
3. Pro jak velkou část abstinujících uživatelů návykových látek nemá podle vás spiritualita větší 

význam? 
Body celkem 89 / max. 100 bodů 

Navrhované hodnocení práci doporučuji k obhajobě, výborně  

Datum  17. 8. 2020 
Jméno a příjmení, podpis Kateřina Zachová Kateřina Zachová 
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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 
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