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Abstrakt 

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

Koresponduje abstrakt s obsahem práce? 

Má abstrakt přiměřený rozsah?

Abstrakt obsahuje všechny důležité informace. Problémem, který předznamenává vyznění celého 
textu je jazyková úroveň. Autorčin jazyk je na mnoha místech velmi obWžně čitelný, věty jsou 
příliš pospojované do velkých souvěW a je škoda, že text neprošel výraznější jazykovou úpravou. 

4 / 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 kri"ce?

Autorka pracuje s relevantní literaturou, zejména pokud jde o adiktologickou tema"ku. Problém 
je, že opomíjí z mého pohledu dvě podstatná témata. Jedním je vymezení termínů země 
bývalého Sovětského Svazu. Například na str. 22 je ve zkratce vymezen přístup dvou zemí: 
Ukrajiny a Gruzie, přitom autorka sama píše, že pochází z Běloruska, které v celé práci je zmíněno 
pouze na osobní rovině. Termín země bývalého Sovětského svazu obsahuje pro toto téma natolik 
různorodou skupinu přístupů, poli"k, sociálna i religiozity, že je pro bakalářskou práci příliš 
„velkou konstrukcí”. Druhý koncept, který autorka nevysvětluje, je termín ruskojazyčné skupiny. Z 
odborné literatury i vlastní zkušenos" je známo, že mladá generace už rusky nemluví, nerozumí. 
Je tedy tento pojem stále ještě aktuální, koncepčně správný anebo by se měl používat jiný?  

Autorka pracuje s literaturou velmi poc"vým způsobem - přesně cituje, propojuje jednotlivé 
citace a vysoce hodnoWm, že v bakalářské práci používá anglicky psanou odbornou literaturu. 

14 / 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?

Práce má logickou strukturu, autorka vychází z teore"ckých koncepcí, pokračuje čásW věnovanou 
e"ce a metodám, které jsou relevantně vysvětleny a zvoleny. V další čás" textu je logicky 
strukturována výzkumná část, která úsW do závěrečného shrnuW. Problémem textu je, že dvě 
čás" práce spolu příliš nekorespondují - v teore"cké práci je příliš mnoho věnováno teore"ckým 
pojmům, které nepotřebují vysvětlení - závislost, diagnos"ka, historie s"gma"zace, ale absentují 
termíny, které ve výzkumné čás" jsou komunikačními partnery uváděny - např. rodina, práce, 
status z pohledu sociálního a zdravotního pojištění… 13/ 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 alterna"vní vysvětlení? 

Jsou závěry diskutovány v kontextu soudobého 
výzkumu? 

Jsou učiněna doporučení pro další výzkum nebo 
opatření?

Je velmi těžké napsat o této kapitole nějaké hodnocení. Citace a jejich interpretace jsou uvedeny 
na pouhých dvou stránkách textu. To je opravdu velmi málo na to, aby bylo možné je nějakým 
způsobem lépe interpretovat - jsou uvedeny pouze pod výzkumnou otázkou, přestože se nabízí 
například kategorizace dle zemí (Gruzie, Ukrajina, Lotyšsko) zkušenos" se službami v zemi 
původu nebo v ČR, případně náhled na léčbu/závislost jednotlivých respondentů.  

Text dále pokračuje kapitolou Diskuze, která je výborně strukturována, zjištění jsou uvedena do 
kontextu, ale bohužel čtenář nemá možnost autorčina tvrzení „vidět” na datech, uvěřit jim a 
nabízí se otázka: Jsou tyto závěry spíše autorčina znalost nebo pocházejí z analýzy a sebraných 
dat? 

10 / max. 30

EOcké aspekty práce 

Byly vzaty v úvahu e"cké otázky? 

Nedošlo k ohrožení zájmů účastníků výzkumu? 

Jsou diskutovány e"cké konflikty výzkumné 
činnos"? 

E"cké aspekty práce jsou relevantně ošetřeny a popsány.

10 / max. 10

Odborný a společenský přínos a celková úroveň 
práce. 

Pojednává práce aktuální/prak"cký problém? 

Je práce přínosná z hlediska oboru? 

Obsahuje práce všechny klíčové čás"? 

Má práce dostatečný či přiměřený rozsah? 

Je práce logicky uspořádána? 

Je práce z formálního hlediska bez chyb?

Práce pojednává aktuální problém, přínosný pro obor. Formální hledisko i odborné hledisko 
práce je bez velkých chyb, autorka respektuje logiku výzkumného šetření i práci s relevantní 
literaturou. Bohužel v prezentaci sebraných dat a jejich výsledků, interpretace je práce na velmi 
nízké úrovni - což je škoda, protože autorka má znalost jazyka komunikačních partnerů, kterou 
nevyužila.  

Závěr je naprosto nedostatečný pro bakalářskou práci. Autorka zřejmě nevěděla, jak propojit 
diskuzi a závěr, ale zvolené řešení nesplňuje zvyklos" a nároky odborného textu.

7 / max. 15
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Celkové hodnocení úrovně práce 

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

Na začátku textu je čtenář nalákán autorkou na osobní znalost tématu, její zájem a relevantní 
odborné texty. Přestože se v teore"cké čás" odchýlí k bezpečným pojmům závislost a s"gma"zace 
a jejich historickými etapami, pořád ještě udržuje čtenáře v tématu, které je odborně relevantní a 
důležité. Bohužel po představení jednotlivých komunikačních partnerů nastává zklamání, kdy 
sebraným datům jsou věnovány pouhé dvě strany textu, které jsou uvedeny pouze v odpovědích na 
otázky, absentuje jejich kategorizace, ale i srozumitelné vysvětlení - například komunikační partner 
mluví o partnerce - neví, že on bere drogy - ale to utajování před partnerkou je přece rámováno 
Wm, jestli partnerka je též zde, nebo v Gruzii, jak často se vidí… Tohle už se není možné z textu 
dozvědět. Poté následuje část věnovaná diskuzi, která je opět precizně formulována, velmi dobře 
strukturována a čtenář si tak jen potvrdí, že autorka o tématu má znalos", které v rozhovorech 
nevyužije. Závěr, jak píši výše vypovídá spíše o bezradnos", jak práci ukončit. Je to velká škoda, že 
autorka nevyužívá potenciál, který v tak málo popsaném tématu vlastní.  

Doplňující otázky k obhajobě 1. V jakém jazyce byly rozhovory vedeny? Proč o tom nereferujete v textu? 
2. Proč jste zvolila prezentaci dat podle otázek, nevěnovala jste se kategorizaci a proč je tak 

málo „dat”, se kterými by se dalo pracovat? 

Body celkem 58 / max. 100 bodů

Navrhované hodnocení Práci doporučuji k obhajobě, celkově hodnotím dobře.

Datum 20. 8. 2021

Jméno a příjmení, podpis Petr Matoušek

 4


