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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 abstrakt v přiměřeném rozsahu. 

5 / max. 5 

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? 

Výborná úroveň – čtivě zpracovaná rešerše, kde autorka propojuje české i zahraniční zdroje 
s přiměřeným propojením a diskusí, včetně kritického pohledu samotné autorky 

 

18 / max. 20 
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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 
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 – použité metody byly vhodně zvolené, jsou podrobně popsané, rozsah vzorku je 
sice nižší, ale vzhledem k tematu a kvalitativnímu zpracování postačující Větší slabinou vzorku je, 
že někteří respondenti pracují zároveň v lůžkovém zařízení, což se pak značně přemítalo do jejich 
výpovědí – vzhledem k zaměření práce to bylo rušivé. Autorka vhodně popisuje převod 
výzkumných otázek do otázek pro interwiev, validitu dat ošetřuje v přiměřeném rozsahu. 

 
18 / max. 20 

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 prezentovány srozumitelně a podrobně, jeví se jako správné. Autorka 
zvažuje alternativy, poměrně dobře upozorňuje na možné drobné zdroje zkreslení, či vůbec 
kontext výpovědi. Chvíli bylo trochu matoucí prezentování výpovědí podle na první pohled jiné 
osnovy, než byly výzkumné otázky, nicméně autorka se pak k propojení s výzkumnými otázkami 
vrátila, a přiměřeně na ně odpověděla i porovnala s teoretickými východisky. 

 

27/ max. 30 

Etické aspekty práce 

Byly vzaty v úvahu etické otázky? 

Nedošlo k ohrožení zájmů účastníků výzkumu? 

Jsou diskutovány etické konflikty výzkumné 

Výborná úroveň – etická pravidla výzkumu a ochrana osobních údajů jsou dostatečně ošetřeny. 
Jsou diskutovány etické konflikty výzkumné činnosti.   

10 / max. 10 
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činnosti? 

 

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 je originální a přínosná pro rozvoj oboru, autorka se nebála překročit 
zažité mýty a stereotypy a přitom udržet dobrou vědeckou úroveň. Práce pekračuje doporučený 
rozsah, je však zachována logická strukturace. Časté jsou chyby v dělení slov, vzniklé 
pravděpodobně při převodu textu na PDF fomát.  

14 / max. 15 
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Celkové hodnocení úrovně práce 
 

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

Autorka se s jistou dávkou odvahy pustila do kvaliativního zpracování tématu, které se dosud 
pojednávalo spíše v kuloárech konferencí, či na supervizích jednotlivých zařízení – zda má PCA své 
místo v psychoterapii závislých. Svého úkolu se zhostila dobře, jak v slušném zpracování 
dosavadních teoretických poznatků, tak v kvalitativním rozboru strukturovaných rozhovorů. Práce je 
i stylisticky na dobré úrovni, vzhledem k tomu, že je zajímavá a čtivá, nemám velké výhrady ani 
k většímu rozsahu práce. Autorce doporučuji publikaci výsledků v odborných periodikách. 

Doplňující otázky k obhajobě 1. Jaké by bylo možné pokračování Vašeho výzkumu? 
2. Jak psaní této práce ovlivnilo Vaši praxi? 

Body celkem 92 / max. 100 bodů 

Navrhované hodnocení práci doporučuji k obhajobě, celkově hodnotím výborně  

Datum  31. 8. 2013 
Jméno a příjmení, podpis Lenka Reichelová  

 
 
 

 


