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Abstrakt 

Obsahuje abstrakt všechny klíčové čás8 
(východiska, cíle, výzkumné otázky či hypotézy, 
použité metody, hlavní výsledky a jejich 
implikace)? 

Koresponduje abstrakt s obsahem práce? 

Má abstrakt přiměřený rozsah?

Abstrakt je kvalitně zpracovaný, obsahuje všechny důležité údaje o práci. 

5 / max. 5
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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 kri8ce?

Rešerše literatury je kvalitní, autorka pracuje s cizojazyčnými zdroji, ale v práci s 
nimi absentuje kritické myšlení, interpretace těchto textů. Autorka též utekla k 
osvědčeným zdrojům a tématům - obecný popis stimulancií, jejich 
charakteristika… Je škoda, že více nepíše o tématu, které interpretuje a 
popisuje v praktické části. 

10 / max. 20

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?

Metody jsou jasně a srozumitelně zvoleny a použity. Vysoce hodnotím 
strukturovanost a jasnost členění této kapitoly, zejména popis výzkumného 
vzorku a způsob získávání komunikačních partnerů. 

15/ max. 20
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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 alterna8vní vysvětlení? 

Jsou závěry diskutovány v kontextu soudobého 
výzkumu? 

Jsou učiněna doporučení pro další výzkum nebo 
opatření?

Tato část práce je velmi kvalitně a logicky členěna. Práce tak má jasnou 
strukturu a je zřejmé, že kapitoly nejsou řazeny náhodně, ale postupně v tématu 
odhalují strukturu, důležitost a provázanost. To není v bakalářské práci 
samozřejmé. Z citací v jednotlivých kapitolách je zřejmé, že autorka sebrala 
velmi kvalitní data na velmi citlivé téma s neznámými muži. Projevila tak 
schopnost porozumění, citlivosti a v práci dostatečnou pozornost v jejich 
interpretaci. Ta ale zůstává spíše komentářem či někde doslovným opisem 
citací, což je škoda a objevuje se zde nedostatečně zpracovaná rešerše 
literatury. 

20 / max. 30

EOcké aspekty práce 

Byly vzaty v úvahu e8cké otázky? 

Nedošlo k ohrožení zájmů účastníků výzkumu? 

Jsou diskutovány e8cké konflikty výzkumné 
činnos8? 

Etické aspekty práce - bez připomínek.

10 / max. 10

Odborný a společenský přínos a celková úroveň 
práce. 

Pojednává práce aktuální/prak8cký problém? 

Je práce přínosná z hlediska oboru? 

Obsahuje práce všechny klíčové čás8? 

Má práce dostatečný či přiměřený rozsah? 

Je práce logicky uspořádána? 

Je práce z formálního hlediska bez chyb?

Práce je aktuální, přínosná a odpovědně zpracovaná. V závěrečné práci autorka 
systematizuje a propojuje teoretickou i praktickou část a nevyhýbá se ani reflexi 
vlastního postupu. 

15 / max. 15
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Celkové hodnocení úrovně práce 

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

Práce se rozpadá na dvě čás8. První je teore8cká část, ve které je vidět určitá těžkopádnost, 
rozpačitost, spíše středoškolské zpracování obecné odborné literatury a témat, která jen okrajově 
souvisí s tématem. Opro8 tomu druhá část práce je najednou psaná jiným stylem, je logicky 
uspořádána, je promyšleně a citlivě interpretována respek8ve kategorizována. Jakoby autorka ožila 
a tato část ji bavila mnohem více. Bohužel ale v interpretaci dat nelze pokročit bez znalos8 a dobré 
rešeršní práci.  
Vysoce hodno[m závěr textu a metodologickou kapitolu, ve které autorka věnuje pozornost svému 
přístupu, poc8vě reflektuje postup a velmi pečlivě představuje výzkumný vzorek. 

Doplňující otázky k obhajobě 1. Prosím, zkuste vysvětlit pojem chemsex - lze jej redukovat pouze na užívání drog kvůli sexu 
nebo má širší význam? 

2. Dokážete popsat případnou mezioborovou spolupráci v tématu chem sexu - adiktologie a 
sexuologie - jak a proč je důležité mezioborově spolupracovat?

Body celkem 75 / max. 100 bodů

Navrhované hodnocení práci doporučuji k obhajobě, celkově hodno@m velmi dobře

Datum 20. 8. 2020

Jméno a příjmení, podpis Petr Matoušek
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