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POSUDEK BAKALÁŘSKÉ / MAGISTERSKÉ PRÁCE
VEDOUCÍ PRÁCE

Název     PŘEDČASNÉ UKONČENÍ ÚSTAVNÍ LÉČBY U KLIENTŮ SE ZÁVISLOSTÍ

Autor Bc. Tomáš Fiala

Vedoucí práce Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.

Oponent práce Mgr. Adam Kulhánek 

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 části (východiska, cíle, výzkumné otázky, použité metody, hlavní výsledky 
a jejich implikace. Koresponduje s obsahem práce.  Chybí pouze údaj, že výzkum 
byl prováděný v ústavní léčbě, což říká již název práce. (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

Výborná úroveň – význam a praktické implikace práce jsou dobře definovány. 
Teoretický a empirický základ je velmi široký, zahrnuje i práce zahraničních 
autorů a je v práci diskutován. Zvolená literatura je adekvátní a aktuální. Autor se 
nevyhýbá ani kritickému přehled dosavadních poznatků a jistých kontroverzí 
v oboru, zejména v okruhu zvoleného tématu. Argumentace použitá v práci může 
být inovativní a pro obor přínosná (16-20).
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standardním způsobem?

Byl dosavadní výzkum podroben kritice?

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 – jsou jasně stanoveny a zdůvodněny cíle práce a  výzkumné 
otázky. Volba použitých metod je zdůvodněna. Všechny použité klíčové metody 
a postupy jsou podrobně popsány. Metodologie a logika struktury práce splňují 
nároky na vědeckou práci a jsou dobrým příkladem kvalitativního klinického 
výzkumu. (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 přehledně, pečlivě a srozumitelně 
a jeví se důvěryhodně. Interpretace výsledků je provedena s kritickým 
zohledněním možných alternativních vysvětlení a omezenosti vzorku 
respondentů. Autor uvádí řadu možností pro další výzkum i pro praktickou 
implikaci svých závěrů. Výsledky jsou diskutovány v kontextu poznatků 
uvedených v teoretické části a jsou přínosné k rozvoji vědomostí. (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 – (viz oddíl 11.3 a 12) - etická pravidla výzkumu a ochrana 
osobních údajů jsou dostatečně ošetřeny s ohledem na případná etická dilemata 
daného výzkumu. Autor skryl i identitu zařízení, kde výzkum prováděl, a souhlas 
primáře předkládá pouze v tištěné verzi. (9-10). 10

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 pojednává velmi aktuální problém z klinické praxe 
ústavní léčby závislostí s implikací i pro jiné formy léčby (denní stacionáře, 
terapeutické komunity). Je originální a přínosná pro rozvoj oboru a je napsána na 
přesvědčivé akademické úrovni. Je zralá k publikování a/nebo k prezentaci na 
odborném fóru.  (12-15).
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Celkem
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Celkové hodnocení úrovně práce

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

Autor provádí pozoruhodnou sondu do tématu předčasných odchodů z léčby, reversů a změny 
rozhodnutí - což je téma, které je pro klinickou adiktologii stejně významné jako opomíjené.  Sám 
nevím o žádné studii, která by se zabývala klienty, kteří přemýšlí o předčasném
odchodu z léčby, ale nakonec v léčbě setrvali.
Ačkoliv autor výzkum prováděl na – řekněme – klasickém režimovém oddělení pro léčbu závislostí 
v psychiatrické nemocnici,  není nijak determinován doktrínou pracoviště a zachovává si pozici 
nezávislého, kriticky a inovativně uvažujícího odborníka. Autorova zjištění a praktická doporučení 
jsou přínosná  i pro jiné formy léčby (denní stacionáře, terapeutické komunity).  
Široký teoretický rozhled umožňuje zajímavou průběžnou i závěrečnou diskusi. Práce ve zkrácené 
podobě je zralá k publikování a/nebo k prezentaci na odborném fóru.    

Doplňující otázky k obhajobě 1. Více než polovina klientů (18) se pro revers  rozhodovala 1-2 dny; šlo o reakci na nějakou 
konkrétní událost?   

2. V jakém období (fázi) léčby se klienti rozhodovali pro revers (brzy po počátku, uprostřed, ke 
konci)?

Body celkem 95/ max. 100 bodů

Navrhované hodnocení Práci doporučuji k obhajobě, celkově hodnotím výborně

Datum 3.1.2017

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


