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Hodnocená položka Úroveň a charakteristika položky Body 

Abstrakt 

 

Abstrakt je z hlediska struktury úplný, ale obsahově zavádějící. Akcentuje teoretická východiska, 

cíl nekoresponduje se zaměřením praktické části, metody jsou neúplné, výsledky strohé a závěry 

chybí úplně. 

2 / max. 5 

Odůvodnění a rešerše odborné literatury Autorka se v poměrně dlouhém úvodu zabývá spiritualitou ve velmi širokém kontextu (konzumní 

hodnoty, ekonomická krize, džihádistická radikalizace apod.), ale chybí adiktologická perspektiva, 

jasné zdůvodnění práce a identifikace výzkumného problému. Podobně pak vypadá celá 

teoretická část: téma spirituality je probráno velmi podrobně z různých perspektiv (celkově ale 

poměrně nekriticky a místy i neodborně, nicméně zajímavě), a naopak téma užívání drog 

v souvislosti se spiritualitou je zcela opominuto. Citace literatury nejsou konzistentní ani 

navzájem, ani s žádnou citační nornou, místy obsahují hrubé faktické chyby (např. Buber, M., & 

Plzák, M. (2005). Já a ty. Praha: Kalich.), místy lze polemizovat, zda je jedná o odbornou literaturu 

(např. Samojský), nicméně složité téma spirituality na pomezí vědy a náboženství toto částečně 

ospravedlňuje. Z argumentace není vždy patrné, zda se jedná o citaci či vlastní názor autorky. 

11 / max. 20 

Použité metody a logika struktury práce   

 

Cíl práce je v praktické části zdůvodněn i formulován velmi nešťastně, téma spirituality v něm 

není vlastně vůbec zmíněno, ačkoliv výzkumné otázky se na něj speciálně zaměřují. Za klíčovou lze 

považovat výzkumnou otázku č.4 a zodpovědět ji by mělo být hlavním formulovaným cílem 

předloženého výzkumu. Ačkoliv je popis použitých metod místy kusý, krkolomný a často jazykově 

nesprávný, celkově nejsou z metodologického hlediska opomenuty žádné klíčové části, ačkoliv by 

podrobnější vysvětlení nebo zdůvodnění neuškodilo. Kapitola 2.4 (Limity výzkumu) představuje 

výčet témat, které měly být podrobně zpracovány v diskuzi nebo zváženy a rozebrány při volbě 

metod anebo plánování přístupu k respondentům z etického hlediska, v této kusé podobě se ale 

15 / max. 20 
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do praktické části vyloženě nehodí. Popis výzkumného souboru je velmi stručný. Reliabilita a 

validita nejsou explicitně zmíněny.  

Zpracování tématu a interpretace získaných 
poznatků 

Výsledky nejsou v samostatné kapitole, což je matoucí. Prezentovány jsou ale systematicky a 

logicky. Dotazník spirituality a jeho výsledky by zasluhovaly podrobnější popis (jednotlivé typy 

spirituality a význam skórů spirituality). Použité grafy a tabulky jsou přehledné a dobře popsané, 

ačkoliv některé formulace jsou z jazykového hlediska hůře srozumitelné. Oceňuji nadstandardní 

úroveň statistického zpracování výsledků. Výzkumná otázka č. 5 (srovnání vlastních výsledků 

s výsledky ESPADu) je ale problematická: oba soubory jsou jen obtížně srovnatelné z hlediska 

věku, popis studie ESPAD a jejích výsledků není součástí teoretické části a takové srovnání samo o 

sobě patří spíše do diskuze než do výsledků. Diskuze má spíše formu úvahy než systematické 

interpretace a komparace výsledků, autorka se zde neopírá o žádnou literaturu, a spíše jen znovu 

shrnuje výsledky, což je škoda. Nelze jí upřít alespoň základní snahu o metodologické zamyšlení 

nad reprezentativitou a validitou, nicméně určitě to není vyčerpávající.  

22 / max. 30 

Etické aspekty práce Vše explicitně popsáno v metodách, souhlas součástí příloh.  10 / max. 10 

Odborný a společenský přínos a celková úroveň 
práce. 

 

Problém je aktuální s potenciálním praktickým přesahem do primární prevence, výsledky mohou 

být přínosné. Práce je z hlediska povinné struktury úplná, logicky uspořádaná a má přiměřený 

rozsah. Z formálního hlediska se vyskytují chyby v citacích a časté jsou také chyby z hlediska 

mluvnice a gramatiky, nicméně ty jsou pochopitelné a v zásadě tolerovatelné vzhledem k původu 

autorky.  

11 / max. 15 
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Celkové hodnocení úrovně práce 
 

Komentář vedoucího práce (celkové shrnující 
hodnocení, poznámky) 

Autorka předkládá výzkumnou práci zaměřenou na vztah spirituality a užívání drog u dětí. 

V teoretické části se s hůře uchopitelným tématem spirituality vypořádává poměrně zdařile, 

nicméně opomíjí rešerši na téma vztahu spirituality a užívání drog. Realizovaný výzkum je na vysoké 

úrovni, ale trochu ji sráží nepřesně formulovaný cíl a chudá diskuze, která výsledky nekonfrontuje 

s literaturou a nehledá pro ně konkrétní praktické využití. Oceňuji, že autorka věnovala přípravě 

výzkumu, jeho realizaci i samostatnému zpracování výsledků velké úsilí, a obzvlášť proto mne mrzí 

nedotaženost rešerše a nedostatky v závěru práce. Takto originální a poctivě zpracované téma by 

zasloužilo publikaci v odborném časopise, pokud by sepsání článku předcházelo doplnění chybějících 

oblastí v teorii, drobné přeformulování (doplnění) cíle a systematická diskuze včetně konfrontace 

vlastních výsledků s výsledky obdobných výzkumů. 

Doplňující otázky k obhajobě 1. Navrhněte nějaké konkrétní praktické využití výsledků. 

2. Jak si vysvětlujete zjištění, že vyšší skóry celkové spirituality jsou spojeny s vyšším počtem 

vyzkoušených drog v životě? Může být spiritualita i přes toto zjištění chápána jako 

protektivní faktor? 

Body celkem 71 / max. 100 bodů 

Navrhované hodnocení práci doporučuji k obhajobě, celkově hodnotím velmi dobře 

Datum  14.1.2017 

Jméno a příjmení, podpis 
Jaroslav Vacek 

 

 

 


