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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 

Podrobný, smysluplný stručný souhrn, obsahuje všechno potřebné, klíčové 
informace a přehled o práci jako celku (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 kritice? 

Výborná úroveň 

Rešerše je založena velmi široce, nejen erudovaně definuje význam a 
praktické implikace práce, ale ani první čtyři „povinné“ kapitoly nejsou 
napsány banálně a autorka zařazuje řadu poznatků, které souvisejí 
s hlavním tématem práce. Teoretická část se do značné míry opírá o 
práce zahraničních autorů. Adekvátní přehled dosavadních výzkumů 
odpovídajícím způsobem interpretuje současné poznatky i kontroverzní 
témata. Šíře teoretického záběru odpovídá spíše disertační práci než 
běžné práci diplomové a přináší argumentaci přínosnou pro obor i pro 
obhajobu problematiky, jíž se autorka zabývá.  
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(16-20). 

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? 

Výborná úroveň 

Všechny použité klíčové metody a postupy jsou podrobně popsány a 
splňují nároky na vědeckou práci. Aplikace metody RAR je v daném 
kontextu inovativní a pro obor přínosná (16-20). 
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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 alternativní vysvětlení? 

Jsou závěry diskutovány v kontextu soudobého 
výzkumu? 

Jsou učiněna doporučení pro další výzkum nebo 
opatření? 

Výborná úroveň 

Výsledky jsou prezentovány srozumitelně, přehledně a pečlivě. Není 
pochyb o jejich autenticitě. Interpretace výsledků je provedena s kritickým 
zohledněním společenského i osobního kontextu výzkumu. V diskusi se 
autorka propojuje s teoretickými východisky, zdůrazňuje přínos k rozvoji 
vědomostí a vývoji nových či staronových terapeutických postupů. V tomto 
smyslu také ukazuje, kudy by se další výzkum i praktická aplikace 
poznatků mohly ubírat. (24-30).  
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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? 

 

Výborná úroveň 

Autorka je si vědoma etické citlivosti svého výzkumu, pečlivě dodržuje 
etická pravidla a dostatečně ošetřuje ochranu osobních údajů. Autorka 
bere v potaz společensko-kulturní dopad práce (9-10). 
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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 a 
citlivým společenským problémem. Jak jsem již konstatoval, její 
akademická úroveň je pro diplomovou úroveň nadstandardní. (12-15). 

 
14 

  

94 

 

 
 
 

  



 

4 

 

Celkové hodnocení úrovně práce 
 

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

Autorka si zvolila téma, které je do značné míry kontroverzní či aspoň v řadě aspektů v ČR 
odborně i společensky citlivé, ale rozsah jeho zpracování v zahraniční literatuře si činí 
nároky na důkladnou výzkumnou pozornost i na domácí půdě.  Aplikace metody RAR 
autorce umožnila téma zasadit do reálného kontextu postojů a názorů významných českých 
odborníků, a tak adekvátně zobrazit jeho problematiku. Přes zjevnou sympatii vůči 
terapeutickému použití psychedelik se autorka zdařile vyhnula apologezi a nevybočila 
z rámce vědecké práce.  
Na počátku své odborné dráhy v první polovině 70.let   jsem se účastnil výzkumů i 
terapeutického použití psychedelik. Oceňuji, že autorka toto pozoruhodné téma dokázala 
erudovaně popsat a odborně ohraničit. Její formulaci „psychedelicky asistované 
psychoterapie“ pokládám za zásadní pro toto odborné ohraničení.  
V neposlední řadě oceňuji, že práce je dobře a živě napsaná. 
Práce je zralá k publikaci a rovněž doporučuji, aby autorka v této linii pokračovala 
v doktorandském studiu.                

Doplňující otázky k obhajobě 1. Autorka pokládá za důležité zhodnotit zkušenosti s holotropním dýcháním. V čem by 
to mohlo být významné? Lze si představit „psychoterapii asistovanou holotropním 
dýcháním“?  

2. Jaká mohou být rizika použití psychedelik u závislých klientů a jak tato rizika omezit?     

Body celkem 94 / max. 100 bodů 

Navrhované hodnocení Práci doporučuji k obhajobě, celkově hodnotím výborně 

Datum  12.5.2021 

Jméno a příjmení, podpis  
Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc. 

 
 

 
 


