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POSUDEK MAGISTERSKÉ PRÁCE 
VEDOUCÍ PRÁCE 

 

Název      Odhad spotřeby injekčního materiálu klienty pražských kontaktních center a terénních programů 

Autor Radka Provazníková 

Vedoucí práce Jaroslav Vacek  

Oponent práce Roman Gabrhelík 

 
 

Hodnocená položka Úroveň a charakteristika položky Body 

Abstrakt Abstrakt je strukturovaný, úplný, skoro až příliš podrobný, zejména ve východiscích, nicméně 

stále v doporučeném rozsahu. 
5 / max. 5 

Odůvodnění a rešerše odborné literatury Práce je stručně a dobře zdůvodněna, autorka pracuje téměř se všemi klíčovými a aktuálními 

zdroji (opomíjí ale např. společný aktuální článek oponenta a vedoucího, který se tématikou 

přímo zabývá). Zvolená struktura kapitol je vhodná. Odborná úroveň textu je vysoká, autorka 

řádně cituje a konfrontuje jednotlivé zdroje navzájem. 

18 / max. 20 

Použité metody a logika struktury práce Cíl práce je strukturovaný, je stanoven vhodně, výzkumné otázky jsou dobře formulovány. 

Zvolené metody odpovídají cíli, jsou velmi dobře popsány, popis umožňuje replikaci. Zejména 

tvorba dotazníku a postup analýzy dat jsou popsány velmi zdařile. Otázkám reliability a validity 

dat se autorka věnovala velmi podrobně. Detailní popis výzkumného souboru je dobrou ukázkou. 

19 / max. 20 

Zpracování tématu a interpretace získaných 
poznatků 

Výsledky jsou velmi, velmi podrobné, ale i přesto jsou zpracované přehledně, a zdají se být 

správné. Autorka postupuje logicky po výzkumných otázkách a pro přehlednost velmi vhodně 

zařazuje dílčí souhrny jako odpovědi na jednotlivé otázky. Všechny tabulky jsou přehledně 

pracovány a v textu jsou dobře popsány. Velmi oceňuji využití více alternativních postupů výpočtů 

(a jejich dobrou dokumentaci) pro dosažení hlavního výzkumného cíle. Strukturovaná diskuze je 

na dobré úrovni. Autorka v ní erudovaně rozebírá metodologická omezení vlastního výzkumu a 

systematicky hledá vysvětlení pro svá zjištění. Velká disproporce mezi spotřebovaným a 

distribuovaným množstvím injekčního materiálu by ale zasloužila hlubší diskuzi, které by zcela 

jistě pomohlo i více (nejen českých) odborných zdrojů. 

25 / max. 30 
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Etické aspekty práce Bez problémů, vše explicitně popsáno v samostatné podkapitole. 10 / max. 10 

Odborný a společenský přínos a celková úroveň 
práce. 

Práce se zabývá velmi aktuálním společenským problémem a přichází s provokativním zjištěním i 

s novým výzkumným nástrojem, čímž může být pro obor velmi přínosná. Práce je úplná, 

z formálního hlediska bezchybná.  

13 / max. 15 

 
Celkové hodnocení úrovně práce 

 
Komentář vedoucího práce (celkové shrnující 
hodnocení, poznámky) 

Předložená diplomová práce se zabývá velmi aktuálním společenským problémem a přichází 

s provokativním zjištěním i s novým výzkumným nástrojem, čímž může být pro obor velmi přínosná. 

Obě části práce jsou na velmi vysoké akademické úrovni, neshledávám potřebu zde v celkovém 

hodnocení cokoliv vytknout. Naopak chci vyzdvihnout zejména poctivý přístup autorky při přípravě a 

realizaci celého výzkumu, a také důslednost a systematický postup při zpracování i prezentaci dat. 

Doufám, že se práci podaří publikovat v podobě odborného článku.  

Doplňující otázky k obhajobě 1. Jak můžeme eliminovat zkreslení výsledků, které je způsobeno tím, že při sběru dat spíše 

rekrutujeme klienty s vyšší frekvencí návštěv, a tedy pravděpodobněji s vyšší spotřebou drog 

a potažmo injekčního materiálu? 

2. Kde je podle Vašeho názoru pravda – došlo ve Vašem výzkumu k nějakému podstatnému 

zkreslení a spotřebují pražští uživatelé „jen“ necelé tři miliony distribuovaných setů, nebo 

jste se nezmýlila a míra sdílení či opakovaného užití je mnohem vyšší, než předpokládáme? 

Podle čeho usuzujete? 

Body celkem 90 / max. 100 bodů 

Navrhované hodnocení práci doporučuji k obhajobě, celkově hodnotím výborně 

Datum  17.1.2017 

Jméno a příjmení, podpis 
Jaroslav Vacek 

 

 

 


