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Vedoucí práce PhDr. Lenka Vavrinčíková, PhD.  

Oponent práce Ing. Mgr. Vendula Běláčková 

 
 

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? 

Abstrakt práce spĺňa požadované kritériá. Je štrukturovaný, prehľadný, obsahuje všetky 
kľúčové informácie.   
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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? 

Prácu s literaturou hodnotím pozitívne, adekvátne odborné pramene autorka primerane  
diskutuje. Interpretácia faktov je viac opatrná ako inovatívna, text je kompaktný a 
reflektuje súčastné poznatky v odbore.  
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Použité metody a logika struktury práce   
Jsou jasně stanoveny a zdůvodněny cíle práce, 
výzkumné otázky či hypotézy? 
Je zdůvodněna volba použitých metod (rozsah a 

Práca má logickú štruktúru, jasne stanovený rámec. Zvolená metodika je štandardná, 
tvorbe dotazníka autorka venovala náležitú pozornosť, vybrané použité techniky 
považujem za funkčné v takto zameranom výskumnom šetrení.  
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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? 

 

 

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? 

K spracovaniu zistení nemám výraznejšie pripomienky – autorka práce je vecná a presná 
v interpretáciách, diskutuje silné aj slabé stránky práce, závery považujem za prínosné aj 
keď zostali v popisnej rovine a neprognózujú budúci vývoj transformácie siete 
adiktologických služieb. 
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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? 
 

Autorka rešpektuje základné etické pravidlá výskumu, dostatočne ošetruje záujmy 
účastníkov výskumu aj keď to v práci explicitne neuvádza.  
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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? 

Práca je originálna, reaguje na aktuálne procesy v odbore adiktologie. Napriek úsiliu 
autorky práca po formálnej stránke zaostáva. 
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Celkové hodnocení úrovně práce 

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

Predloženú diplomovú prácu hodnotím pozitívne, ide o prvú a z tohto pohľadu originálnu a prínosnú prácu, 
ktorá popisuje aktuálny stav v oblasti harm reduction služieb v kontexte novej Koncepcie  siete 
adiktologických služieb. 
Práca reaguje na aktuálny diskurz v odbore adiktológia - na potrebu (možnosť resp. nutnosť) transformácie 
adiktologických služieb do zdravotníckeho systému. 
Zmapovanie konkrétneho segmentu adiktologických služieb „prvého kontaktu“, ktoré majú nízkoprahový 
charakter, jeho pripravenosti a otvorenosti na transformáciu považujem za užitočné z hľadiska projektovania 
transformačného procesu ako takého.  

 

 

Doplňující otázky k obhajobě 1. Vysvetlite, čo limituje transformáciu harm reduction služieb do zdravotníctva?  S akými bariérami sú 
konfrontované K-centrá a terénne programy? 

2. Akú perspektívu vidíte v kreovaní adiktologických služieb ako kombinácie sociálnych a zdravotných 
služieb? 

Body celkem 81 bodů / max. 100 bodů 

Navrhované hodnocení práci doporučuji k obhajobě, celkově hodnotím velmi dobře 

Datum  30.5. 2012 
Jméno a příjmení, podpis PhDr. Lenka Vavrinčíková, PhD.  
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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 

 

 


