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POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
OPONENT 

 

Název      Užívání pervitinu u klientů navštěvujících kontaktní centra v Praze 

Autor Radka Provazníková 

Vedoucí práce Lenka Reichelová  

Oponent práce Jaroslav Vacek 

 
 

Hodnocená položka Úroveň a charakteristika položky Body 

Abstrakt Abstrakt popisuje pouze výzkumnou část práce, jinak je ale vyčerpávající a ve vhodném rozsahu. 4 / max. 5 

Odůvodnění a rešerše odborné literatury Zdůvodnění práce je stručné ale logické. Teoretická část využívá téměř výhradně českou literaturu 
(pouze v epidemiologii je využita i zahraniční), což je vzhledem k zaměření práce snadno 
obhajitelné, použité zdroje jsou bohaté, aktuální, vhodně zvolené a bezchybně citované. 
Rozdělení a záběr kapitol odpovídá záměru práce, za stěžejní a zároveň dobře zpracovanou 
považuji kapitolu 5, tedy až na podkapitolu 5.7 o historii výroby pervitinu, která jde nad rámec 
práce (škoda, že nepojednává o historii vzorců užívání pervitinu).  

15 / max. 20 

Použité metody a logika struktury práce   

 

Navržené metody odpovídají cíli práce a výzkumným otázkám. Oceňuji precizní popis a realizaci 
tvorby výzkumného nástroje, včetně jeho pilotního testování, ačkoliv ani to nemůže samo o sobě 
zaručit vysokou reliabilitu a validitu. Problém spatřuji zejména v reprezentativitě výzkumného 
souboru. Chybí totiž zdůvodnění jeho rozsahu (snaha zahrnout co největší část aktuálních klientů 
pražských KC příliš neodpovídá N=58, a to obzvlášť pokud sběr dat probíhal v lednu a únoru), 
chybí popis míry respondence (Kolik bylo odmítnutí? Kdo účast odmítal?) a zejména přesnější 
specifikace časů sběru dat (pro reprezentativitu a možnost replikace výzkumu kritické), naopak 
velmi precizně je popsán samotný průběh výzkumného šetření a výzkumný soubor jako takový.  

14 / max. 20 

Zpracování tématu a interpretace získaných 
poznatků 

 

Závěry se zdají být korektní, výsledky jsou prezentovány logicky po výzkumných otázkách 
jednoduchou jednorozměrnou popisnou statistikou, což neoslní, ale ani neurazí, neboť vše je 
jasné a přehledné (střízlivá grafická úprava oku lahodí). Omezení výzkumného nástroje jsou 
reflektována již při prezentaci výsledků (např. str. 41 omezení jedné volby v otázce č. 13 
nevyhovovalo všem), ale zcela správně také v diskuzi. Autorka je přiměřeně sebekritická, 

24 / max. 30 
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v doporučeních pro další výzkum (zejm. úprava nástroje tvorby dat) vychází z vlastních zkušeností. 
Konkrétní návrhy na možná opatření neuvádí, to je ale v kontextu takříkajíc primárního 
adiktologického výzkumu, za který lze popis vzorců užívání s nadsázkou označit, pochopitelné. 
Nebo se pletu a lze snad formulovat nějaké návrhy na změny intervencí či praktické rady pro 
pracovníky nízkoprahových služeb? ;-) 

Etické aspekty práce Vše dobře popsáno, sušenka představuje pouze minimální ohrožení a je proto jako úplata 
obhajitelná. 10 / max. 10 

Odborný a společenský přínos a celková úroveň 
práce. 

Název práce je velmi obecný a tak zcela nevystihuje její užší zaměření. Popis vzorců užívání 
pervitinu je přínosný a využitelný, ať už z hlediska pracovníků služeb, tak také ve výzkumu a 
případně i v drogové „politice“ pro kontinuální obhajování přístupu HR. Práce má všechny klíčové 
části, přiměřený rozsah a ukázkovou formální úpravu. 

14 / max. 15 
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Celkové hodnocení úrovně práce 
 

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

Práce je řemeslně poctivě provedena, autorka zvolila dostupné téma i metodiku, a zhostila se ho na 
úrovni odpovídající jejím schopnostem a zároveň požadavkům kladeným na bakalářskou práci. Za 
největší omezení realizovaného výzkumu považuji nejen samotný výzkumný nástroj (to ve shodě 
s autorkou), ale zejména reprezentativitu výzkumného souboru. Bohatá data mohla být také možná 
zpracována více do hloubky, nicméně prezentace výsledků přesně odpovídá stanoveným 
výzkumným otázkám. Formální úprava práce je ukázková. I přes výše uvedené výhrady považuji 
práci za kvalitní a klasifikovatelnou v pásmu „výborně“. 

Doplňující otázky k obhajobě 1. Do jaké míry můžete své závěry zobecnit na pražské (případně české) uživatele pervitinu? 
Svou odpověď zdůvodněte. 

2. Jaké praktické doporučení (pro klienty, pracovníky, službu jako takovou…) můžete na základě 
výsledků formulovat? 

Body celkem 81 / max. 100 bodů 

Navrhované hodnocení práci doporučuji k obhajobě, celkově hodnotím výborně 

Datum  15. 6. 2013 
Jméno a příjmení, podpis Jaroslav Vacek  

 
 


