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Hodnocená položka 

 
Úroveň a charakteristika položky 

 
Body 

Abstrakt 
Jsou jasně stanoveny cíle práce případně 
výzkumné otázky či hypotézy? Jsou popsány 
hlavní použité metody? Jsou uvedeny hlavní 
poznatky a jejich praktické implikace? 

Výborná úroveň – kvalitně zpracovaný stručný souhrn obsahující klíčové informace. Cíl 
práce je jasně stanoven a hlavní použitá metoda je popsána, chybí stručný souhrn 
hlavních poznatků a jejich implikace pro praxi (4-5). 

 
 

4 / max. 5  

Odůvodnění a 
rešerše odborné 
literatury 
Je zdůvodnění práce logické? Je použitá 
argumentace prezentována standardním 
způsobem? Byl dosavadní výzkum podroben 
kritice? 

Výborná úroveň – zdůvodnění práce je logické, její význam a praktické implikace jsou 
dobře definovány. Teoretický základ je dobře popsán včetně práce zahraničních autorů a 
v práci diskutován. Je předložen odpovídající a kritický rozbor současné praxe, který 
odpovídajícím způsobem interpretuje současné poznatky a kontroverze v kontextu tématu 
práce. Za inovativní a pro obor přínosné lze považovat autorčino zjištění o limitech práce 
stávajících adiktologických služeb s rodinnými příslušníky uživatelů návykových látek. Zde 
autorka identifikovala mezeru spočívající v chybějící a/nebo nesystémové práci ve vztahu 
k prevenci relapsu s rodinnými příslušníky uživatelů NL (17-20). 

 
  
 20 / max. 20  

Logika struktury 
práce   
Má práce logickou strukturu? Byly zdroje 
použitých dat (účastníci výzkumu) zvoleny 
tak, aby minimalizovaly riziko biasu? Byla 
věnována pozornost reliaibilitě a validitě dat? 
Byla velikost vzorku opodstatněná? 

Výborná úroveň – struktura práce je logická. pPo praktickou část práce zvolila autorka 
formu kazuistiky, což je v souladu se stanoveným cílem práce a rovněž to odpovídajícím 
způsobem odůvodnila. Jí prezentovaná zjištění jsou inovativní a pro obor přínosné (17-
20). 

 
 

20/ max. 20 

Zpracování tématu a interpretace 
získaných poznatků 
Jsou závěry prezentovány srozumitelně? 

Výborná úroveň – výsledky jsou prezentovány srozumitelně a jeví se jako správné. 
Správná interpretace výsledků je provedena s kritickým zohledněním možných 
alternativních vysvětlení. Jsou diskutovány slabé i silné stránky práce včetně implikací pro 

 
 

28/ max. 30 



 

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? 

interpretace poznatků. Výsledky jsou diskutovány v kontextu stávající praxe českých 
adiktologických služeb a jsou pro ni přínosem. Jsou učiněna jasná a odpovídající 
doporučení pro praxi práce s rodinami uživatelů návykových látek (26-28). 
 
 

 
Etické aspekty práce 

Výborná úroveň - etická pravidla výzkumu a ochrana osobních údajů jsou dostatečně 
ošetřeny (8-10). 

 
 

8 / max. 10 
Odborný a společenský přínos a celková 
úroveň práce. 

Výborná úroveň – práce je originální a přínosná pro rozvoj oboru, zabývá se významným 
aspektem praxe adiktologických služeb. Je napsána na vysoké akademické úrovni (11-
15). 

 
 

15 / max. 15 

 

 
Celkové hodnocení úrovně práce 

 
Komentář oponenta (celkové shrnující 
hodnocení, poznámky) 

Jde o kvalitně zpracovanou a originální práci, která se zabývá otázkami současné praxe 
práce s rodinou v prevenci relapsu a identifikuje její slabiny či prostor pro zlepšení.  

Doplňující otázky k obhajobě a) Uvádíte, že „cílem rodičovské skupiny je, aby se rodiče sami dokázali ochránit před problémy svých dětí“. 
Bylo by podle vašeho názoru možné tuto skupinu využít i pro prevenci relapsu, a pokud ano, s využitím jakých 
postupů či prostředků? 

Body celkem 95 / max. 100 bodů 

Navrhované hodnocení práci doporučuji k obhajobě, celkově hodnotím výborně  

Datum  30. srpna 2011 
Jméno a příjmení, podpis Josef Radimecký  

 

 
 



 

 

Klasifikace bakalářské práce podle bodového hodnocení  
 

Výsledná známka Bodové rozpětí 

Výborně 100–81 

Velmi dobře 80–61 

Dobře 60–41 
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